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إ!جمضالَـلنلوتانللأبا

اشىَياممركلدا.حبما!ا

ارجي!قضيةرمنااكنِـة6
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لز!صن!يمايصَبخ!!

ضَ!يهز

ولاصلاة..اللّهفاهداأنلولالمتدىوماكل!ذاأا"داالذىللهالحدا

أ-هينووص.4لهأوءل،ساكنا،رأشرفعدسيدؤاءلىوالسلام

والم!تشرتين،بنِوالن!شد(الةرأنعنعالدفا)فى!كلم!ذا2ةي!دو

ان!وا)فىإ*ثاب-ناولإقىاالدتاساتمن-دلهفىاكددتهةدكنت

،اايدانذا5ءنالأولىااطإقة.ظ!رأنالأقدأروشاءلئه.(وا)قرأءأت

الدفاع)انإ*:وأية1)ةا4لمةاط.4دملآنوا،((11)تاهإةرأو؟بى)-"انبه:و

نأاإةسوضو؟ن،فةطإةحوىانصا؟اءلىا:تملتوهد(اقرأنءن

،ذكدونلتصاةافاهراوفاظراوايمن،صأأفينأ-زرسا.بجاذهـل

اإسةهـ!نهفب(؟ا)اثافىم4اةوأ)،ان!وىالىجاْب(ا)ة-مالأولاءلخا

اقه.شاه)نقرتبأانورابرىانوأرجو

تسبقها،-بعةباحثهنءونأالد،عمستابيكرنانترأو!

اممريماالقرأنمنأيةءنهامبمثصتةاولوةد،تمةخاو-قكلوها،ضدمهْ

،ءالآراةيهاواشتررت،الجكلةيماا-ررماىاالظواهرءنظأهرةتمثل

!يت!بوأ،هـ.يةالمذالهصبية3يمتائماو،211(بهرةاضت!اا)"ءاة!هااضلمتلفو

ه"هالمهاتاءالةرءننتلو؟ء!،؟ء4ا)قر6لقااءاقراصإ.،4ا:!دوأعدالاةو

.بمهساامار!داريعتوز(1)

كةصيل.باقىسيأ؟ضةااءااأشدضمايعارقوفر،أتءالقراديؤةرء!)2(
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زدئم

،)3(ءفأصاو3،)"طأاو!(11خ!)ة.اهاءورو،تفا!صأ!فح15.01ص!وةو

71(لبطلانباعايماء،ونأأأص!و1)6،الثذوذو،()ْةأهوالرد،ا!شأا(و

الحفافمن!ءأخرمأهناإلى..)"(حةاءمااوعدم،8()إءحماجةباصهوكاو

ةهمومون،لمق!واولمهةو-د!ونزويراناَأحياو...تلإقلاالتى

)فةنحأصا.ت،حماالالا)ةى.،ءممةسص"هـ"قرأءةان!اخا(بما"ْاءةأ)تر

.1(ا)تةء.يىأاءص"حفىي!مبأيدصة"وهأق11بةالن!وواع!الة

إلىموىضئ.دأخم!ةوعآو--ُتى-يث..المناق!نهناومن

12331)سيبو؟وادممتاب،1591-!يانلاباديطالبوثلانظرا()1

.4/123نةافىوا

وإبراز15941المحيط!رواله1202يصىالشيخحاضيةمثلا)2(رأجع

.283صالمعافى

يصىالشي!وحاثية15914المحيطعرواليالذهـ81292ثلاراجع)3(

.7813المفملوثرح1206العلإهـى

.1206إسأ)شيبئحاشيةمثلاانظر)4(

والكتاب2/893الحضرالقر)ءاتوألنثهـفى514"9البراديطراءح)5(

.13132يهلسيهو

.51914لمحيطاال!ومثلاةظر1(6)

ا!ريةالدارطبع82ص-2!فراءنالقر7مماقمثلا)7(راجع

والنثر.النأفي

طهرافيةنواهثفيىعند472صاءاد،ثافهثلا)8(انظر

.:سم!ؤه!(أهـلاد!ق!لالمثركينمندممث!زين)وكذدا!فعاممووةفى

.831/ا!وىتنييم19(

357المةصلءفتمإشبناثرخمعلاراجع(01) AI

صرَأحمدالدكعور(ت15والهرايهسيمابو)كتابذلككلفىراءح(1)1

بمصر.المارفدارعتوز-الآنصارىا

http://kotob.has.it



إً(

المحكةوةراءاته،يمالـكلنا!ةر7عطالدأعفىإةدسالوابمب.أضررأ)3

ها!يربواى)اقاقى))-إ-لةهـذهإخراجفىمهينض*لىز؟ن،اللهإوا-ت!تت

+يدثكإ؟تالآن

38ء

اكرمأةولهث؟ئأأ-دلاإ.ئ...أ)ك-اة"نامارزاةالاهإؤلأةواما*

11(اقهم-اء2)ةولىءن

المحتدلالةرتقأجازهـا؟ا.اتا)مرهـ-ذهراآ-ازلوءإحم!مهاذا

؟اتإةان4

!هساعدا)أقولواوءدّ،د51اثوان5اردبالواسلولو"إيممأهاذ،

عثر-وا!"بهرة:ةضهكن15و-هـلو..الواردةصانصوابم.حآثهل

اردلو-تيحءف!ب-"ءلمب"بة-؟تن25لاهـتاهاضرألىإ-وةلمهلةع!ثيرةاو

،13و!سماائهـا.لولإ-تظو.خ!اشس!ردةتو،ةءد)إتافى-لتدأند51إثوأمن

أته؟))ةراءءن15غيرو،أ--*يةاإتأءالةرذه5أءر-وأدندون

جاوزواق!.ينابهستاولا-؟.عامجهابريرينا)فحوانمعىشىألا

لنوى.نهجى15ّ...الدفيولىاللنةفىنفسممأءلىاةواْ-سو،قولالمهاطد

تكتيدخلهاأندونبماأ،و!وقثواهرءاق5كايرأةدرأي!در-إير

العامة؟ا)قاءدة

لاذس!اإذن..،تامادما5امح!الةوج!دمالشواهدهره)دخال؟نولو

ثيئاولكن-.إلتقهيدأث!?نالىكلخاجإفةاإنوتاناإءاذيرا!م

الدىوكل...ءلمك-أهر%13الىتاتاأةاءنبم!رفىص!دثلمذلاثءن

ذاyو?ل..اهدأثصراهنالواردبميع"ثهلةعداةاا-تجسعأن!هوثيو

تعه!الصسلميةُو)ممن4ةحصابدهارل!وحصانة،قوةيعمايماأبع)ا!
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)و(

،11(إ-ايمأ31!وافيوإلد11+ةل.داهمـبونالمتهث-.حفىل!وُفم

المذصيئبى+AIJI4و)ءن!!.-حاقأودبئفى))ت-اة!ؤلاءم31لاقىإ"

المواةفه!ه!ضاأنعاي!3فرضذإثكلاةءويهأاا)ةواءد،-الغ-ل!

الأ-لاهلرلإءبالاتلإقى11

يغيصْ،لاالذىءنجع!م11حريماقرأناتكلغذواأنبممخلعقأو؟ن

محاذلا،اطارةتةادعونت؟هضاومن،بة*يدكلفىلالأوأدر!ءصو

،2("(ا)قرأفىاإء"و))-راجفىا؟ادةاطماوات

نحاةبهولىمفمديئوا-ءاؤ:سإنأبى!ولإ!اماUibفىويد-بنى

م!ءنيينأحوةاإتةل""ت-مةع،م2)ةخاكنلاءير!و،ا)؟هسة

،نة-و11-كوتءةله!بنتسالبه/نةل؟بتءموأ،تونالهءسدهي!ةاالعرب

()3(4اأ"راءلمفىا-تي-(رلهءنذلكتمرفوإءا

نوذحيريينافواأرىه!ااو!!):ىازالرالفخرلةوبأإبراوأثد،

ت"يرهـا!قرفىأدإ2ِاستمف.إذاا6نالةرفىالواردةالألةاظتقريرفى

ذلاثورودأج!لوأذام3فإ،م2ءةأ!!باثدت!وأفا،بهة/-!واءأول

دللاأ)ةر2د!ارودوايسءيوةلأدناص!عماءلد)هلا12وةثةءلطلو2ابإ"تا

.t(()أولى؟ن12عتءلى

وإمةواا،-لكعن!ذاأ!اثقا*وأففهوللن!و،!م-يرأو؟ن

،رجع،هذاي!تاءنإمدهافا03صهنيس!يرتجصسفمصتجس()1

.ث"ت)ناإ

.(يـيرثدةس)هابمدةا942ص(تاءاو"ةر؟ببو)بمعرا(2)

.13951--إنبى،د"م!االيمحو.ظر31(1

9515/لمrزىالرأاةخراسبر-ة(14
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رز!

تد،ذلاء!مفأأ)ء!و.ا-4إ))ثادةالواراءألة!اةرأتضَطىءأ3ءلمن!+!ما

"،1()ااطصيبا،رسذأ5اا-تمرهو

فعحبت!ىبوإنالىا"،،لم..و"الرفىأةءا؟اأعصكا؟نماذلاث

،أنحاةابهضقله!...4الدأاأأرد،)ذأ...الحاضرفاصر5فىالة!ماةلاعص

أض!جافأكدت!ينالمهاءص"ةاعالامن4إلة-هـتلدراساتاإاكةفاينأو

...أ3(موطنمنأبمشفىفىوهأبمو،حدا!إ(دنةفىصاقوحتىالمن!جهذا

اجبالمةأءههمأنأ!اتو)+،!...جا.ئا!ساعفىأد-لأنأخأولم

م!هألىوأنأةش،والرأهـ!نإطىججإيمرلْىةعنوأدافع،)3(العلى

أقر2نالةمقالهموأهول...هـاد؟،هاد:،4ءيىتاةشةالا-لاءوالأ-ا-ذة

.)4(،ب؟نضلالفىأوءد!لى)5.أإباأواأوإ5:ال!يم

منمةالقاطالأدلةمدءوهااقويادفاءافممرذعنداتتوحيما

أننىتبلمنامدوايئالذ.اولاؤلاء5جىهفو.".نةسهيه-لجبوبمضاب

جديولا،و،بالذاتيهو-؟!لو؟نابصراءلى.تجنىالاشينهنواشالى

أ؟سو5قالوا:-!،51(فى!يرةاضمهْأهـذهعلىوا-دشاهـد؟-ابوفىعصْاب

لهابقوخصروةد.اتاهاةرأ"نأ.ةاةروا!دةتكلماثةيهبز!إعتابؤ

فاجمد،أنأناالله-وة.قمنوكان.،،6(إسهء14علثاذةنتإه!ها!همـا

لم)ذا،خفيةاو،صريحةءهاتضةيهبى-اثهارش!اإىأالآياتمنأكثير

بر!،ألدهافا025ص(ات5والقرأ؟سيبو)بناعضاراجع)1(

بمصر.ارفالمهدارتوزيم-(يسير

إهدهافا156صيةالتوالمدارسصلاا؟ظر)2(

كثي.وفيرها51ص(والقراءات؟سي!بو)-حرا3(1

.24أيةسبأعورة)4(

.المعارفدارطبع91صيةا)فو1،دارس)5(

.157صا)سابقإ!درا61(
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زح(

إءْا!تافى)تةصءلرالا!اذكللتأناواوتد...يةاتحرأاءدالةوخب-ةق

.ث"ت)نإ)-"ةار-ح(ات51اةراو؟بز-إ)

علإثةةونهـذا%امازفىلإء.لأاءال!لاإهضأنهـهـاءنبوأءر"

/ابرثداةرأناءنكماواةالدفا!ا"ذايسونإسزلاو.،.وا)ة-اةا):ءو

ك!الرا!خ؟اضمو)،يغمدإلىأربم*و)"غموا-رةإتوااد!4وقراءأته

بالدزاعلىأويمحر611ناةراأناوا.*!و.-رثر!إلىابولبو...ةثمصاأ

.اةحاةاوا:"وامن

...و)-كن...ذاكلهم5!1..ي!لونقـوى-)تونبرإةو3ملي

مقالةددأنرأنالاَن!مأماكهالذىوص.ثَةبدرالمرهتئماكلما

.(إشا.ءنيمدىاللهممنو)أ-:"تءنرى3لا)نك):6نالةر

ناأساةسوتإنيرد1511ْ!و-لمههس..إله"-ذا5ئاربم-فم!)+لك

،زء4إتض!ص!ناو،اله!حوإإ!نإثلمةتاأءدأقىمعإء!راةوإان!واءلى

الذى!و.بهىوصا،هلء:قىاررلوالأظةار04و5تذهلا*اثةكنوا

الأصلىأتعصباأدبة،بهء)ةتاكأاا:باثوأءنت"-تةإذدة"ادف!كأ

عام)9(.4بمبويةأة-وااعدلىةوأو،ا.صرىاللذهـب

)ك*هبةداذا.ءذهبدون،ذهصات!ص!ىأظنمنوفيطلى"

هـ:اك؟نولو5ككاوولالاه"ؤمـنو)سةا،فيكنلا-؟رأو،يينللإءر

...أء)3(ا)ةر!ؤ!رلىأ،ا)-؟برلإماما،ثيرا،ا-يي!لعهمإتبأ،-!صمجال

عقالدفاعناريخفى.خالداتآة!موامظوتةتىأألقارىهو--جد

الأعلاموعلم،الصاة)ماميهسإبوءنوةفيت؟تماءاَاتاءالةروألةرأن

ةفةنا،لدلحااكمارأل!-ةهنءوهفى؟ناكذوبملونيهو؟زمانصز

اضابمنوكثيرمثيروءير!..الفراه.دىأ-دبناطاتل،امـربا

.(القرأنمحنالدفأع)هذابناكتافىالتعقيباتبهض.نمقعاس()1

المبمإسالاعلىطصمهقدو،الدكتوراةفىلقرساموشوعكاننه)حيث)2(

.؟ءسرفالمعاار"يعتوز-لَادابوالاتون
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)ء(

فيجاإلىالوةوف?"هوا--تلاالذىابداوا..الطاءبدْعا2وبم،الةحو

ماوصغاو،ما،تلا03!كأاوا،مياا،ءإعهات)5-؟ءاءا،4اط!ةواطق

؟بى.الأالأئمة"ؤلاهمنصأدرةالاَرا+ه!ه؟نتلو-ى..الاَراه

ءنزلةولم..اغا!مثهوااقممأمن4ؤت""بر"ؤلاءءن)هامكلأنصتح

،؟-أي!ةنحن...(هظأ!براطق-.كهيركاط)و)يمن،فة-ىفى؟يرة

!نيربموةرق،يى-قداىّد-اع!نةلا)بمنو...يراتهدأكلاتدر!و

يس.)لهةدا!ودلتةا

"،بي

أوَسعبيةاهراانافةأدااءلىولوذلاثصءنأغئاهمورأًصنا؟لىما

فىاللنةجمعوايئاكعلىبت15!ثيرةفاْ!امحةوان...جميماأيديمم!نمما

...يدرنأنة.لا-*ثيرأمظضىاعةدبىا)!راك"روأن.ا(أيئالتدوءصر

!-هـ،المالىاءلميفة1الما!3-لالر،اءطيرة4أقصأده5إلىتة.4وةد

لأةس-ةظ،:الشعرعنلظء-ث،ارضاهوء4أكلهرةىاططابنا

العلاهبن!روبوأ:ا"لىاءابرافهل)كوعذ،)3(-همُيربمءغموذ!ب،ذلاث

بم؟ااواةرجأءأولو،أ-إثُ"إلاأ"رباقا)تءا)هـآإأخ!قاها":مال-ين

حثينالباعةدخالدأدستوراالمبدأءذأصار،،3(وةد!تيروث"رعلم

المنصفين.

م!ول!ن..المحكةاتاقراهاهتخطىعلىهاكأرهواذلكعلوالو

هىكمذااغةأو..مرزا)فةءلجا+تاادما:ةيهولونبةأضرءوهط

اصار!151صرأحمدلادكةور(ءاا)ةويازكربوأ)!اب-رأع(1)

بمصر.إهارفادارثر-بمدهافا794ص

.023ص4"-يانلابىالمحيطاليءرراجع)2(

(r)قي.اصااا،مدر
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)!-(

!رووابواططابنجاصرإقول؟معظمهاوضصاح،الإنالم-صلا!اا!االون

ا*?انجا

اءةأقراوهواعماد...ئكهنذىأقرنفمولهمن)كاا.صةوألوا!ممعلى

الحجة!ورأنلةفاالإطلاقءلالناتمنلغةفىفىداولوحقكلة21

فهاماوضعتص!بحينهفى؟،اعدوةا-قعبـديمونأ-ا-4علو.-.لغةالبا

الذىهذهـبذا5ر*حبىو،4ادكااتاهاقرامنكاءمعةهارضهاإذا

ءدقواتصحيعبل،بيةالعراعدوإةاءةاةرا-صميحضة(غرو)يس5:إةول

المحاصينالأص!:اءاالع!اءمناطذاقمذهبهووهذأء)1(ةبالقراهبيةالهر

6ناقرالعةإن":-اقالحننأ)فراهز!رياأباأقهرحم5ِ-ا-9ريماإقرأن

.،"3،الإءلاؤعلىبعةأكهرليبأ-أأفصح

ج!هلهوأن،المتواضعالعملهـذا!قيلأن-نالىاقها-إلإضايةاوفى

،ابداقرأنضدمةمنيىالمزإلىلرةة؟!وأن4))-كريملوجههلصاخا

ملأانيبايهوإلْو؟ت4ع!لياللهإإلاتوةيقىوما

نماء!اشممىْمصر

المنيرأحمدبئناصرالدلمغللإهام(الكشافهقالاأتصاف)كتابنظرا(1)

الحلبى.طهع/1472ادممشافهامشءل(!633ت)

أةوالا)عنوانتحت(ت15والقرا-إبويه)!ابنامق2صءعرا)2(

.(شعمصق
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1()

الأرصامبزفضحمزةقراءة

ءلإآ؟ناالَهإنوالْار-ام.4-سا.لونالذىاللهاوا-ءو5:تمالىقال

.(1)،باَقير

31،تصصوي،"الرةح،3(فيا.تالأرصام()4كافىالقراءات-تددت

،6،حمزةب!اقرا،سإء4)0(-را.ةومما..ا؟ر.قراءةفىوشاهدفاوالجر،،(

والنخةى،ابهسىأ7(اواطصنعهاسابن13!را؟ياتالىحبيبابن

لىالْاصة!ا4اثورو...ءصرفبنوءالم!"بثاوبنمجيىو)8(،لأءثىواقتادةو

را.ة5َ"أن!ا-يانإواب!ولاقول؟أ8)"،وجمكالوارثءبدعنواطاجما

وا-!إت،الأمهَسلفب!اأةرو-لمءليهاقهصلاللهرصولءنمتواشة

لأساء7؟ر-م)1(.1(,)

--(إص!هايدينبناللهصدو؟را)ظليمث15713المحيطألي-ر)2(

عامقإءلا.-56ص(إلر!عشاذآىءةروقد)ةظل-!يث511؟برىو

+الر-نبه

.57131ا)ب!ر-الميم!صبا)سبحةور2بمةرأ)3(

.65()المألةصبيحروع272صوالإ؟صا:،3/157اله!رألمحيط)4(

والإأ!افاص،ساالمJU)جد5تورالدمزءياناتحقيق49خالو؟بنا)5(

.(65اهـ(لة)272ص

.(56لةلمسأا)فايصل!او3/751لبوا(6)

إ.رازظروا7813إةصلأحوثسة3/171اي!فيةعلىالرضىشرح)7(

.284صالمعافى

.157113ادهطالبحر)8(

.(165،سألة)الإنصا!)9(
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-2-
عايهاقهصلىاللهر-ولفىّمنالةر2نتلكلواالذءيئا)صءا،"ةراءمأ؟بر

،إتئابنوزيد،)Jtمصوابنوعلىءحمات،ا("ا()!ت4وا-طإ"يروسلم

.،،3(!هببنبىأ"4ةا)ص-اأءوأمر

جم!ورجأ.أدقإمبارةأو،الن!إةجاءالدآ:قأال!رثيقهذاوءحكل

،،،هضطئوطل،)4(وص"وهـا،4ال!مبباءةاةراهذ.31(ا"ردويينأءمرا

+كة!"لباقصتأ؟ب!ا)7،اءةالةرا؟و-رءش

االة-رحمه-؟سيىوالإهامهواءةا)قرءلىءذهأ)طهقرابةتحمنل،ووا

...ثزقيلااله!مر!يى،7(نسورؤ-اه?دإ،قاقراوهـذه4:5ءببئا-مول

.،)8(قبهحةستدهؤ!!الىو-؟واما

أهامن،ا؟إبح!ةءنهـأول5أحمدبنالخأتلأن:ةلمنا4الدة01دآروأذا

ومما،:يهسهيهوقال،)-؟تجاباإجاءما!صو)إ.ك،4سيما.وهأضإوعظ

لثعصرت:ةإ-)كوذلك،ابررورالمضهرءلاء4ر2اإظك!إصرأنقبيح

وفعاثمفعاتفىأكالإشريس-نلانهلأيسوتةلااكلإث!!رافىوأما..يدوز

إينآمثركبأناث"رافىيسوزو!ر...الخل!-ولثدهذا،ةتموأأتبألىلا

ذلكايضبهصأأو(و!)أو(ئل)4!طنةصب!طأنيبدوو-(!ذا1)

.ءصمانالىواسطة)ضاهةدونةناء-تأالىكل!م!محـونأوإءئاءمهقييممتمما

.57131ابحرا(2)

(r)3/78المةصاطثرح.

يق.اداإصدرا(4)

.283صامافىاإبراز5()

.7813كلل8المةءهـح)6(

،مطبهىظأوهو..النونحذفبىون(ة)):ءسمخ!وثين)إلإصل)7(

.معلومهو؟للاضامْة!كلذفلنرنفا

.58131أديطاد-ر)8(
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ايت؟تبماذو،أ)ثاءراصطر)ذاروأبررولوعا،رعلىاتءرواأظأ.رأ

إضافواالةاءلإإ-خغقالةحللأدتوزتدنتأبكعصرتمج!زولم،يدزر

.11(،يئاتوا؟شلة.4لأا؟إإفافاإورتفىلا

اظاهـرالاءماءمافة:هـثااطلافلها-وتدورا)فءد!الةاص"ضلاو

!4أنىفىيمةايمراالإير4ءإ،!ذهـالقاعدةة-ما"يئو،أبررورا)تهـيرءلى

بدون(به)!4فىالضهيرءلماعطةتقد-هرظااءمو!-!املأرا

.ا)15ءوهو،ا؟ر-ربإعادة

صسوز4أأإلىاحلأوة-!نأؤذهبة،الت-اة!يناطلا!زثأهناومن

.،31(صبسوشلاإنهونالبهسلوظ.وضأَلمحةاضهيراطلىا*طفإ

:تةول-يثاد.طالبحرلىءجىاءأذا5ن5أوص-حو

:ب51ءذةيهوربرراإضراءل!أ"طفإ"

يماوروءإ:4+الهمرورةاك!إلااباتإطدةإإلا!كلوزلاآول:أ-دها

ين.ت!مرلا

س؟يوو،يلأوههونأقال4ةو،()الةثؤىأ)،*مفىزصس"4إأ:ذو)ا:ا

بين.اثلواءلإوأذلصةالأاو،(فيشضلأا1ط-نا.واْو،-هـ؟ببئا)

ففسكلمثمصرتكأو،اصميراأبمد)نا)تشفىءوزنها:لثا:اوا

.ا؟رىمذهبوهـذا005مالكلفىءزألاوإ،يد-وز

العربةترل"نروىماومنه،سماءآتهكاثر)-رازهوالمحم!از

اصغةافىحمزهَأءةوةر،ةرس،ويخرآىودرسهءير.ةيماام

.11,93ال!قاب(1)

يسير.نءسف(65ادألة)مبيحط272الإزطف)2(
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-4-
فيرجاإرر.يىءيرهءل!لماو.إو.لأر!ماةوأى(لأر-اموابهلونهآط)

ةيما،الا-نادءلىو.ن...يلالتأوإلىياتفتةلا،ا)ةصا-4سما*

.(1،ءةقدكازب-زةءلى)افاطأو

وليماس.السهميةاءةا)ةر"ارصونالذين!!ناله!مرأنتل!ظولهلمات

نوههـضةالمعاهـذهفىااثش!وةد4إهسا-"المدرءرؤيصاأن؟،ةيينيهواا

في-اةأ-راعلىآءةصورلأصراسولي-حمد)3(أبنءلميقاذه-مَاأويهبزسإبيمانهم

من-ذوه-ذاومنصثفأ3(ثوقىتورالد!؟اأشاذءميزيين؟الهصرمن

.(ثء)ألزهلا

نأءن،واةول،لمت5ماصدومهصفا-ثإلكلته!نةا5وهن

وأنأء)6(اث"روأه()لا"رأء4المهارص4راتصس،يونالذين!!نأ)بهمر

(742ت)للصفاقسىالمجبدا)قرأنأبإعرفىوابيد47121ال!و(1)-

!ءمرفـا-تةسير613مراعةبادارطهظولاولاابزءءن(55)تةور

معا.يخهما

93ارقاباراجع21( I / I.

اثالثاالقرنيعربطأن)ةيةول-"ث91ص4ة-وت11إدارصا)3؟

.(الح..ات5الةرأي!ضفىطتواالذينم

هاصره3الفءخمانالأستاذافاصلاللزءيلىلىانوالهر1فىقثمهادالاس()4

الدرا-اتهفىأشا)قراءاتوكذلاثهـره1Jا4-أمة4وءممنهالعلومبدارظوطة

.152صالنحو"دة

-رىأصا،1ء-3حمدألاد!تور(15أ)ةريازكربوأ)بمعار(5)

.والاَدابا!ونالأعلىالمجلسطعبدهافا383ص

نصار!لاا03لاد!ورأحمد-يةرابىالمدرسةفىالتيارألقياصى؟ظر1)6(

-6291صة،اقاهـرةا4مهبمابألَادا4كاهإهإت-و-15دبهنما02وص51ص

الادالدبم!لةزرءثأيضاالؤإف(4ا)*صراكا!جبينإوأزنةا)نظرو)

63951-نة
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(1شهون،صساكمإذ،يينإ)5ءسمنقيادأا-!رنوأ؟معا-4إويينال!وة

يةول؟رعهْاه.ؤاأءرءى-دأواثاءدآكانولوالشواهدءنالوارد

اةكأآنيهَإاءإتلةراإلكاإفا1الصرد

ذلكم!ئو)؟س...وأ)-؟وؤهـ!نبنا.ءرإء:دأءاء4اإص.*ورامم!-لماى

اَبمو-رةارأثفةد،)كذبمأنو؟ةهينيلأوا)يعجيواْ.ي!511!سجميعأن

بماعإءنأستووج-ر4أء:اة"-ءن،ككأوو+لاؤ4ء:دعبمالإااهذءن

أجاز!ها،3(فه5!(لأر-اموا/"لونآ-اهلم!زةةاهةرفىالطمنءلىيينالهمر

-روج!ينجمكأ)ع)بماءنالهروجاءثلةومن-)3(ز"ونا)يم؟اصازهـاءهلا

أولاد!ؤتلإثس!ينأءق:ير)-بم3خازوبمذ)ك)عامربنا.ةاةرواءأةرا

منلوآ؟ن-أرى؟ة-إ")باط،5()يةينالمةصا!ينلةصلرأ()334(كا"

إءمر!نامنإل!اجمقيالةلىتزعم5ا)ةراهةأ6("ذ.علىا)ماعنلابزتح

ك!ثيرفىالبههـةأ!هلءنازعيزحوكاشا،بمهثجهموهـب!م-أ4أافاةاو"ذأ

.)7(الأحيانءن

فا358صوكذلك،15بلما385صء(الةراياز!ربوا!را-ح(1)

2معوا،48صطكالاسهواخلاةقىوا342صالفارءى(علمابوأ).فاروا!ايعد

.692صالملإسلاموص!ى،4511

(55)ورتةا-لاصفاذى(ا؟يداقرأناإءرابفىالمجيد)ا.ظر2()

ةمسيز.613رقمعةبا)دارطةنحطو

بق.ها11صدر!1(3)

.137أيةنعاماثه-ورة)4،

،دب41!زاْ؟ظ!وأ-ءصورق651صلةرا.الةهـ3نمعافى5،)

.ةادإفيط13!/4

.بد!ا،ا938ص(الهراءياز!ربوأ).لظر1)6(

بنا!صتامندهـا"،!rvvص4اليصرء4اكزءظاهرجعرا)7(

.(ءاأةراياز!ربوأ)
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،الت-ا!ءتداهفىا)ذىذ)ك"سيبربمتابفىجاءما:ارآءنو؟ن

نأ-دإلى،4إب"تااءةاةرا"ذهءلىاةا-شأأ!!ومهنالمةاضرفي

6-ر:ءوءانفىقالجمما،،1(؟)اةر)ءةلاتحكةقالاطدودتج!اوزصالمبرد

.ء)3(قىصلا"ت)ةدتةرؤهـاإهامخاتص)يتألْىلو"

-ءون--فالد!ضو-رأيميرأالأ-ةاذثارهاءاmillهـذافىوث*!هفما

لكذ14"(بما-ل!وأبى"أ3"براال!-ين-))نا"نيهها:وإ-ءض!بيىةع!فارآهن

،مأثاءاضولون،تف!يرهملاتءأ!لى،أمس!مأا)"لمىا+لى!،ا+ض!تاىاتلك

تمافىءءاه!12يةترفوا-د،ص0-:ودع4إ.ممثا-ابأ)يمدهذادة15.تز.كا

(.0،)طبيهتهيلائماْو،ظهأه

:يهولث-الآيةهـذهفىابرداراْىعلىحنىابنتةيب.ىي!!م؟

اص+فاوأا-"اعةواانمس!شواالابعادءناءةدأالةراءة"ذها؟-ت"

ذلاثدونةه!االأءرإل(د1،نر))أ+:اسإواْأيهإوذهبةي!ارآء!على

."،6(إما!وأوأ-فوأقرب

.آ/،974للبردا)3ءلط.ظرواة3/78ا،ة!إطثرحا.ظر1()

--59صلا!ريرىأ-واصأأوهامفىإةواصادلهـ.ةراجع)3(

ولى.اثهالطبحة

0791سنةط.عبعدءافا51ءى(ان!وىاالدريىطور)انظر)3(

!تاب)أولبة:وأنإصاألهبثأ.ظـروأ،إ"4ا"رألىإتلدراواا.!وثاء*!دزثر

--4الإ-؟:دربماءعةالَاداب!طية؟بلةأ،س!عاذيةخ!إضرةأأ)حربيةص!:فى

ء8591-نةبريسهد

!!56ءرأ4سيما.وا-*ةابدىابأثرهـناكل5)مب!ثرا-ح)4(

ةةد--ءون--نرلد!واذ15للأ(اك*وىلدرصا-طور)!ابءنبهدها

.الاوا!لالن!اةءقظةظرها4!خا1،هي4بالصدةءداةص!4فيأثار

إصهير.فإفس45ءىبقاصااإصدر1(15

صلمها)شيخالمر-ومفضءلةءقيق492إاجنىلابن"صالخطرا-"()6

يسير.قيءسف-ا)ت!بمارعلى
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دهـوة:شتببنألتةو-ثتالمةصلثمرحفىءجماا0هـذأن5تبةرو

4ءإهوءةب)َب!اأءةإةراكأللاوقال،القراءة!هالملإداله.اصروأرد

،44مْأما15رواةد؟"لأ،ام!اصاأبىءنءرءىعرلاةواوهذا(بةود

كابخهامص-حةاخيرمنء4بماب!اأةرةدنهأح"4اصةاإةلردإلىصهبيلولا

،أ:صرىأطسنا:ءثىلأاو،خعراأ1يم51-!وسمإقاوأسء:ابناو،دوء-5

.)1(ردءا،ألالل!احلأنا4واتالرصعتوإذا-ومجاهـد،وةضادة

-ةطاتلم!أرماهث-5ا،بردلرأىأةدهفىلاذءأةقدكانيرىاطرأه!

:إبرداءفاء"ة"إَيةول-كن4أتإأ-تمع...الفارغوافيالاتوأ!فو

هةقىااخوأ*4.أ!أءلْىهـ-أقرإإ5ءذلىْز!،4زافيو5ءفامِو،تها-ةمالة!رءنأو!ذْ"

أ-بعأأ+اتاقراأَصطبةا?لىااكحىاةب!ضءثا!افىوقع4ورءافىوقعوةد

!لا،1ءذ!هبوهـو6لرأىاإأتةرأنرْبونهأو،ةاقىء!هوخيرعندهم

."،3(فأرغوض"ال

اطعنا!4بزت-"ثاتآاةةئاذىا-يدالوىأ:ءسأهـواإبرديمنولم

ه!!رودوا)ةواْيناذأ)51ء!رثفيءنءةيرج!!اهـةاكبل،أءةا)ةرهـذ.ءلى

الآسن.المو-رد

ا)"يانوإلك

أإضهرناءهـ!:إد!ابوإ"دم-"بىس؟اْىلرالا-ةجمىاجفىفىز111مال

إك(،،دوفيررت)5لاثوقيبماطاةفرإعأدةإإلاا)ظإ!هرءللا"ة!فالمجرور

هـ-3،،04(!!!كءن!ء!وا!دلصؤة!5يد(فيوإلص?ررت:-ةول!،عذلاث

.387!إ)فلاثرح(1)

يسير.برةصرف-،ولىأإط:مةأ-59ءريرىلا!رءلا))ةوادرة-حرا)2(

هـيهلصييول!تأبا-*هـافىاثرحءنء(-وذ-193/ا1ا)-عتابهامش)3(
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اقهحاإافوصفr:يهإشتأشو،اءة"قرهـذهابزماخ!رةةدجاجالزأهأ

(الأر-امأنصبالجبدةالقرأءة":ةقالءمبئةجماالهحىاةلإ!اع،أ-ء.ا

اإءم-"طفانخ4إأنهتكنالن!وعابمأؤإن،14الةرفى!طأالحةضةأها

.(،،)ةضطااارإظاإالااطةضصالرقءصهرأءمءإ!هرظا

s'13ء:دوةفو)يته.بزيه-اورا+إَجرالزطجءنما؟نtاءدذا

ياطما(ةوسف!اءديدأفأنأرادإل...4أ)ءرافىاءطأإوصة!اءق

ءظيم"ينالدأصفىأتصار-طأ5:ت!ول4ا--5حالي.--اتصايئالدفى

بموسازء.ف(لأبا:ملافلمفواا:ظلوسلمءإيهألتهص"فااكيلألت

.")2(هـذاءلوبالر-مبهتآ-اءلون

:ةةالإثاطدإالاشدلالؤةد-!نازىالرد))"لاء4ألرءناأأىاة!؟

:يهوون؟نوامل!43ا؟اهليفىةتفةلوكانوافعلءن-كاـيدةمنى.،

ال!لىورودفىأمالأةىالفىءن!ما)كلهلهذاو-؟ية،والر-بمبالقأ-ألك

وهناةفطالآإهإاطلمفءنخ!ىيثفأطفضهاوأظل(مح!)إ-تقهلافىءنه

ذا2ة3اراذكرإ"دهبههيةرنأأْولااقه1-إفو5!ل!ذلكليس

.،3(،يثاطد"ذاءدلولفىلاتقال

:قال-ينالزباجءلأك*ةهبمنناأعةاال!مفيرىأنبم

ا؟ةرأأ)ىاتا.ا)قرلأن،الدينءّ-أءةددءردوا-كل!ماذا5ثل،،

الصةمة،أهلتمرفهقىآ-وأو-لم4علإاللهكل)ا:يبمن؟--ثاءاترأأئمة

ويىلم،4عاثاقهصلىا)نبىءلىردةقدذلكرد!نا:يأ:ى?ن؟"توإذا

.283ءىلمعافىابراز)(1)

.()2رةمورتة-تفسصير4111تطوط-اةر2نافىمما21(

الاولى.الما"مة-59ال!ريرىالغواصدرةنظرا3()
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-،8!،ان!ووا4للوراثمةاةيهلمدلابة،ورءزمءةااوهذ،بهأةرء!أ-تةبحو

Jفىارد،نiءإ-4زأدبل،-يىويه-ذوو-ذأ،ا.ءس-!نألك..

؟ا-هـ4ءقا)مص:*ء"ةاهإةرأ.ذهردزقد.ط.4بناأ!الءنينأة-مراض51

نءايضأ15ةردبتفدفاْنأرأدئم...5ءلمنلهأسلإفؤمل؟14ارررأ

ئ511ءنةءااةراذه5ءةدىيردو،:لتةو4الي-ت-ا-لمه!اا-104ا

:أن-او

تقوىعلىاطضفىلهلاء"ى4إآ-اهل،1الأر-امذ!رأنأ-دهمما

وهذا،بمايآسا.لالأث-أمإأنالإض.ارءنئرابم4في؟دةولاظتهالىاقه

-جونأنفىاةصاحةأء!وإ،ةصا-:4ءنوخءى،ا)-كللاممه!نىفايرق-ةر

-ء-تةد3أ:دالأر-امذ!رفى

ب!رء!تماوالة-م13-مديرالة-اؤلعلىذلكاf5رذفىأن:ا)%فىوالوجه

-انفاكانمن)و-لم4علإاقهصلإولهفىذلاثيردأ)صحيحواطدتث

)3(()هصءتأ:اقهإفاتحاف

حى.يثءط34بئ1عماز5ءلىان-تبىأردسقماأبرأو،نة-ىؤ!ثلةدو

نءأءةاقراهـذهءةدىيردو:ءط-4بناةولأه!و":ذلاثءلىء*ةءاَقال

دصإذ0)-ا؟4ةط!ارةولا،لهب!اتاثقلا4ءةء4-"في-ارةو-أانإ"ىا

-طرإثلى.15ةرد...و-إم"إيهاقهصلألتهر-ولءنةاشتوAة51ةلىإلى

اَ؟هيره!إن؟لزكأمرىإ*تزلةباالاءذهـلا-إ.قوبم-ار-4،ذ!نهفىله

.")3!موةرا.3اةرأهانةلفىيط*نءا

الا-تدلالءلمىإلردفىا)رازىا)ةخـرءةألة!اطدةالى4بسابمولس!نا

.275ص(الشاطبيةثرح)شاء4،بىفىالمهاإبرازراجع(1)

.58131ابطالب!ر)2(

1395ْ1بقا)-اإصدرا)3(
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ولاحا-لةصالزجأجءلمىاردافى6.ةابناعصتةقد...أا(لمحتاكريثبالحد

.ارص!رأ1الى

إضعفهاتهرأ:وة"!ن4ا.ة)اقره!.هـنوةفةقدالزنحشرىاملاء4اأءا

،ا)!!لبمتابفىاتض*هفا"ذاجاه...15ند5اإولهايستجراتتهأ.ق؟

:تثسىظلا)ز"-يثاد:ط(لب!رفىبتهأرفنىأ؟،)2(ي!يشبنأةيهوأزره

آ-ا+لون)!زةةاهةرفىا)صهـير)3(ءلمىءطفأالجريعنى،إ-ديدو)؟س

.محاالأربؤةةى(-أملأروابه

اءةإقر!مر،ا-كن"(ال!صافنةهصيرهلطبماءةقد"االا-:جاجأءا

الجر-رفأعاد-هـث(بالأرحامو4إآ-اهلون!م!"ودابن-لتراه-زة

حين-زةقرا"ةيدثؤذا25،ابرروواصهراعلىءمافهة"دا!رافااخ

فصبحعربىو!هما...ءا-4الأوللدلالةفتالافىالإطدةءنا-ةرزفه

+)تةمبلاإلى.أق؟

.واةص!أحوبوناأهـا...إلدهـوموجهءلى!نأ.ءمراءذهب2ذا

ةصدرقييو!اصث...4!ا)-للأيةغاسايمل!و!ءخم،جعلىةاه)إقرازا?ده

،6أ)ث!.(و1)شإد51أ!فوإدمنارلوباا5ودصو،ددشرند15شو-!أو-بر

59ءولا!ريركااطواصم15أوفىالةواصدر!را--ح(?)

.1،و!ايطب!4

/VA-هإشلابنالمةصلشرحراجع2() r

15713-يان،تاديطأ:!وا)3(

143صابمعثافا)ا.!طر4()

ص!فر!به!ر(وفر-"ءيو.ةي!اما)ظل!يث2/147اد"طا"ءرا).!

49ءو؟)وخابنلا4الحبم.ظروا،ضالخةوايضهيرءلىءطةأ

273صفوالإ.ط5دهـا"فا2/147الهر!لاا؟ظر)6(

.إولأقط393أإاا-؟"ابواةص-حط
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لا،هد!أتأتافىدز!تزأصتاْ(1)ا:*وىسالةهاباا!هءدبأت)-حماحبراوردأاةالىإأؤواأصو

--4جادرأءلولا-"-إىأةوفىأ!إيماانارزوىا:ثجاهـووءذا-..اةأيمدوا

اقهإأ!ص(لاث،إةو"م"اخوا-ابمإزهـا-!ناه)اةرزكرثالىادرودته

كا"م.ةصفوالا-ءوفيكنaاةا-كنحيانأيااللهو-"ا-"3(والر-مر

4طبنواازكأث!رىأ4زو-ة"!م)ا"ءمرةأ!ل4إليهأذهم!و،:لةقايينس4اله

اء-لا"موءن،ا؟ارإء،دةإدالاابررورأصميراءلىإ"مافإاء"تاع.ن

.")3(يبموزأ"و!ذلاثفىأ)صموةدصهذهبص!-اصاإل،ك!عصءيرلذلاث

جما!سا)هإن:ةلمضأ-!نوصدق-قءلىةابمنهاأ)مايةهثندهءاوءن

،)4(يموة-!نا)فيلافات10ا)ةرءلىأما"نةلىادرةإباأمزءا11-ذوناجلةةث

وأىإدا.ل!)5،إهثمو-نةءلي!!لثفش-وقىَ"ورالدبمأ-:اذ.ايمناو

نءعهير7ءن!بهناو%،خ!.فودرسيثبهدإ)بو!إةاالاَرأءمن
)-كلالة5ما151قىاْو..4اطةهـةءلى!قية؟ة؟اا.وا!ؤأ...لأ-لا.اا-ا-ةثنا

؟:ملأاد)طو؟"لمعار.كنةءهذى

-؟(قأنةءاصصدرهـ..-دوالأ-!لْادلةاإءدءوءاَ"تَإطدبمونإ-!و

ب*مصفىءرتهأةأبأايرى..!ءدأةأا!ذ.ءل!أردةالودا!هوإثاءن؟!ارف

14812ادإمداء!راا-عاِا!)

284--اشاهةلاإىا،ما.كا)براؤراءح)3!

.بةدهـاا38/511ط8داأ:!را(3)

هـ!؟)إةر)تأألاثذو!،ةدهدءةعانأو.فى(ءرااة)ثاز!ربرأ)بمعار(()

ية.سالبص4سلمدرافى

،م!اتأ-ةا.قوء"ر!!إ"د!رأك!اأ56ءلاأ:-ويةاا،دارصا.فار)د(

ر-،لةوهى(وةروء4إ:!سىاا)ة-و!صولأحىدبناط)+لوصح)ظروا

!941صءفصورثوقىدد!ة!،-!اذاأفس!إإ!لمفنا)جهفر،.ليالزءاجسهتير

.هـرةالق!!بهىاءمة!وطة
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أتةىيىاءصخعفىبرأيديمم!امووضىأىا4آصأ)ناءدة)قاةامم!8متجويينأ)ب!س

بمهوراَ:اءثرواراثهاءنهدأأشراكلي!و

والذىة..ااةصءؤاهـذهفىاولداءنلافذكرأند"أبو-يانمال

يقويه،اصوا)ة،يهضدء))-،علأنءطاةأ،فىأوحلامذلكءوزأنهكأاره

ي!ءلانءنبمفير!ثيررب511أثكارفىا("مفهورديةد...ا-حماعاأها

:ألمفاءرؤولؤ4،!رورةذلاث

)3(!نةا31(ءوطاي!اوالأرضإ12ه.يى!اا-وارىاشلفى-"إق

-)4()كصبفا5:ةقالأثاهدا"ذاءلىز-ارىالأبناعاقوةد

يرقدا)ةو(ح!ابه)فىكةوضايرايض!هءلىل!طفاإنحفوض!لأرضاأو)

أ)ممبفوأن،طوال-وء4أن"ى،!يةاءوطا)يم+بوبينإيغأوما

و3"!أ-يفاوبين،عاولهءن4سارتءلثمظء3مألرجلعلى

-وا-"4نفنةاو-الأرضءنإطءكطاادكانو!و-غا"طمغماربملأ

اكةوضا)صهـيرءل(ادك!ب)تطف.نةساأح*بوأالممبفإينأى

إينأ!اواءوهو،قتفبمح.-أف.فا":الص.انوقال(أْ"بإغافى

وهق)7(يةألانوإماجمافىبماءوبمذلك،)6(يدأ)ضدلل!واهيرةالو،امث!؟صينا

يىير.فذءس471%2المحيطالبحر(1)

نا؟(لارضوا)بدل(...وا)-مممبا؟غاوما)الإنصافيةروا2()

نظرا-)اسيوفالىإ-ناده(تملق)ل!جهرلهب"جأجماهابإتإصدرفىإة*لأ

صطهجع.طبع273صلإ؟صافا

14713اله!ر3()

الهءرالمحيط.4واثفىر(ضلار)او،الإ؟مأفيةروافى(1)-عءب)()4

.(65إسألةأؤrvrص?نصاالإ5()

طفإب)عدءصطفىطبع3/88الا-لحوؤ،علىالمبانحمائية!).

.(ا)أسق

المحيط.واقاهوص،ا+ربادانإطدةاذه5قv.ظر()1
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الآخر:فولاهداثوا

ادح،1(!لفراقوبو-جثفء،ءإ!ايدركأ!ءيرِلااداأصاا

يخر()ممةوهـو5رالظاالاسمفهطف(ناإخيرلابتا)يقولأنأراد

"نااممافوا-اطافضإعادةبدون(%ا)4!طفىادفوضالصهـيرعلى

.(لا41ةكاه

:ءراكاةولاهـدأثوأوهن

21(1ِ5ب!او-ميرتصلىءنضابةدlءدو!طربنارأاأوي!وإذا

!ير(ااظاهراس4الاتطف-يث(وس"يرهاب!ا)قولهفىاثاهـدوأ

.اطاةضأعادةبدون(ي!ا)هـفىابرواصهيراعلى

:الآضرلمواهدآثوإوءن

ءورد)3(ثصعداناالحامءنوردتئا)ثورهيرلى؟ذلو

وضالمضةأ،صمرعلىهـراظ!اءطف-.ث(وز!يرلىالهقوفىهـدوأكا

.(ولزهيرلىايروالتقد--اطاةضإعادةبدون

:داسصبنابىأصل-والواردوهن

151)4(-وآمةي!اكانأ-تفىأبالىلا4تيهاحاءلىأم-ر

لءبرأم(151!و)ءطف،-يث(اهـا-وأم3از)قودلىهـ!ثاوا

051(.15سرافىأميرا-ةدوا(اةءا)فىالصمير

14812ال!ر!1)

14812البو)2(

بق.)اساالمصدرا)3

عاثحط273ءر،صاف.؟لإاو،إصدرا؟ةس(4)

(56نةإسأ1)فاص.ل!ا(5)
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الله:ت!4صوبهساهد:ووءن

جمصبأا،ءنوالأيامإكؤ!فاذءبوتمف-ءتانا!-وإتمرلىومظ

فىا-كاـىاءلىالأتامءهافصث(والأتامإك)-ولهفىوا)شاهـد

()3(.والألامك)إ-مد!و-اءازض)طدةدون!بكإ

:ءر)أثالةو!اَأاهـدهثوومن

ورِ)3(-ثا؟ط-4-أب!رءن-دىرءُصأوبى4.َأثتَ؟ك

!"صدر!اظإهرأءملاأءطف--ث(مصدرأوبى)لهةوفىهدواك

أتة-ديروأ-المحاةضإعادةدون(بى)4!ولفىرض4اقيإصءيرأءلى

أيبحءنوهو،:!!ال:ىةأ)مفالأعلما4علإعاقوةد-(؟صدرأوبىأ

فارجع،؟-4"بارزرا)*فرو!حم511ءسىإ!!باء)!؟اجـرإ4(اتو-أ)ءس

).(.ثئتإتإ)ه4

!!-)81241ادءهلوالإ!ر273صوالإ.صاف393براال!ةاب(1)

وسفا-وز؟أشجاوكلكلا(إضاةر)ءقررلا(يتقد)الي!ر14رأن

بتانرتكل!انتالصور(فاأ)تص!ىثفوثت)ال!ربباءق!تلافلااءذاث؟ونوؤد

-خرىاهاإهماإ-دائاقيسءااَو!ثير(لدالواء1)را)فىإلابايهماةكأقولا

اخاثقاأجرى-!ن)ر)ءباأبرترة)4روااء:ءدالشذءرىالاءلمأنإلم!هذا

إهىطهوأتةبمماتاىيفولكذابتقرلقا،ءذتوأبمءاتتا()أرقوهه5:فةال

293!اكنابا)مشها-،ءكأةلإتهجبمثرتةةد)دءراجماْبمن)فا!وك

.(65لةإصأا)فنصالإابمعرأ(3)

11193بادممتا)3(

11193ا-!اباهامش)4(

:فىأباو-لمصدرايداثفدا:(لالدايددبتى)إصدراهـ:علملاالاظ(5)

)7بك(وهتى-ا"لبمحد!اواالمسان:والجة-الخة:فةواثورألضايظ

93=1/1مابا)-4هامش،بهاصشه)ذابالإإلايت:تقال))دعاءييهوالمأءلمثو
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:ءرإثااقولالواردةاهداثواوءن

ادرق)1(الاواءذىيعيموابى!ن!ح!اءإجمبذى"لاسأ)ت

ميراتأءلى(ةهيم)أبىءطف!يث(اْوريموأبىعغم)لهقوفىهدواك

ءخ!-مئتهأهـلا)يرواكقد-الجر-رفإءادة(،3(دون32عت)فىكأ!إبررو

،(يعبمألىطوعن

-إبماءقبقدو،3("ةشإة!ات"ررراثاد51امفوأءنسكذغيرلىإ+..اهـذ

و-!مرفوبمثر-4)ا-صماحهـذاىقى؟تهـأ":ةقالبم"،لا-"قي:إَ-يانةوأ

(،بل"ْإرةوْ،"أوو-ارةاوأ"(،بالوءطةتتارةةأ)"طه-رفىالعرب

ازبمواْى،ازا؟وءلىيدلا)تءمرفا"فوص)7(-إلاتاهـ،وأ6(،إمإتارةوص

ايموة!ين.أهـبوءإ5وهـذا،ا!اةضإعادةدونوربرراا)صهرءلى))معأت

ؤ!لااشةرامنأهدكاياثوهـذه-أ.!مريوناقالةول؟لؤأورب

أ"ربا)تقادir...د5لفامنثربم)إكة5:أأولو9أةثرأهنإثإهدا-يت!ا

المئناةإا)ياء(،1)ءنأعصفهل("أ)4كه-تعونهذاوعلى-دهاافا.=

فتد!ءطااليءرإ4رواأما-)اصدردشدبثممونمىوإى(دعأ)؟ءتىاكةقي

ةت(ءل."ىولامهوزنبهايستقم)أية(ولا-ملهاحين!"فالتصهنثىءفيهاجاء

بق.الساإصدرا2()41أقى2الب!ووصإحولح427صيصافال!(1)

14813أد"بالصرفى-يانإوآيرو؟طىء-ةيمامنلر-لثحرءن!ا)3؟

غا...(وا،رضبإكالماأمثلأ)4

ةطكاءمقر-ل!ترل)5(

تعاديهاممقمؤمنةظكد4اتةشها.يسانإلإنااذا

اfnا2المحهطالجحر).ظر

ها()-ومأ!هاكان)لءة(6)

.(!لاءيرْأإدأناإ)لهةو!كلو(7)
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(5)غيرفىورابررميراصاءلىءطفاسةر!4بر(1(،م!4زرو5ءمرةبماام)

:ةو"مفىالأصأجىباببمفىالزتضرىلوظ-اطاةضاءادةدون

في"ثموالذى،الافظهـن-ذفتإشاوءتويةءقدرة)ألام(أبأكلأا

وهـو،زيها-تكأ!ا4لإ-م!فاصماءهلورصأوأنه،غاءكاف!رة-ذز(اءلى

!زةقرا.ةلىل،إةالادانءنأ.طق)-اخ!ااكأااطالدلالةمننوح

.،،3(سديدءإ!يه(والملآرحامبهلونهفا)

؟قيدككيف:لهقياط)ذا؟ن(ا*؟!ا))نه:حالريهبنالظ

فىالهربدءةءألوفالجـار،)3(ذذفبنرير"د،اقهءاةاك-ير:يةول

،ح!زةقراءةيبررزواأنإبهمرتثنا!قو؟دْ،أثمراىءألوفهـرالةثر؟

وءنالْابوابمنءلىءيرهآوا؟ارءذف"نالهابهـذاعلومجرجو!ا

ادةوضإ!،راءلمافA)أاز-وفىأيموةتيناءذهـبتدإؤالذىالحماع

يمنا)!)ا"ديدةالاتالآءنيمحرإ)أةر6نافىجاءءا-أطاةض)ءهادةدون

إ--دوابهوبمةرز.تهء-الىةولهذكمن...اةاعدةا!ذدءلىاءاتخر

اصهيراءلءطة،اقرأهاءنوءيره-ةصةقراهقإ--دار!س(41(اماطر

يىيميخروءلى،ا)!لاههنمث!ريراهعافرةطااإعادةدون(به)فىضانحةو

اد:ط).(ا-حرألى-؟لىَأبريرويهة؟افراءأيابوزكرأ

(61(برازةشله)-خموهـنيرشء"ا3اأا.موبم"ا"ا:)-مالىلهةووبمذأك

هـضاطاإعادةوت؟)).آَ(ر!هـير%ءلىصولةألمو(هناءمافيرت

.(Y)(ازةفيبرله)-ءتموإنامبممكااُيراةةدوا-

37141دهـمدأاليمحمركلأا)

383صإممافىابر)ز)ءن.قلا-013صجات3والااتاقراه1)2(

49صيةضاشلابنا-بعاالةراءاتفىاط!بم-)3(

2/147أ:"رارأ-ع)0(4172إأبقرةا()4

2/148احد-طاهـ!راأ.ظر71(51"؟إلاءرأف)6(
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ةيهقيةخيماللهةلا،اة-اهافى.ل!يستةتوو)لى-باولهالقهي!ءذاوءن

ؤ!فىاكةوضا!هيراءلى!(ما1!4عماف-.ث(11(علإميتلوها

علإآ.تتلىوة؟ةي!نيةتيماللهقا!يروالتةدأ)خاةفر)2(دةإعادون،ةيهن)

ألمـؤمنونهمنمموالعلمفىالراشون)يهن)هقمالىقولهأيضاا-،عاومن

لمقيين()3(دالاةا!اإقيهينوا"قبلكمنأشلوما،إليكاشل؟انؤمنو

يؤ!ون:ة-4اخقديروا(ايكإ)فىا).كافءلىاإلعطفضفضهـوصحفى

صصوزو،السلامندإ?لميمالأق5يهى،))صلاةالمقيمينوإلى)).يئأرل!ا

اإةيمينقيلومن:ةيهوأ)تقدير()قبلكفى)اكافءلىءطةاَيمونأنأيضا

.،"4(امتك.نيعنى،أصلاةا

(ا)5"أخىوشمىإلاامكالاهلقووءنيا6:5نأةرأإعراب-بصالوقا

،)6(.4-ىفىاتاءاءلىأخىمجمل

الضميرءلىالعطفجواز"قاعونيوناظلهم!يثبتبيما"ات؟لات-لك

منامديدةاالثمواهدالىبالإضامةذا0005اخاةضاإعادةبدون)فيةوض

الغامرة11ء.ثرة"ذ.انيبرولا.-.نفاأأ-إفناة؟را-ناعاوالةشاك*ر

هـذ.تبرأنالمةصفا)با-ثءلأ!باءتنجهلالواردةاكواهدءن

-)7،إو-ليأنأليقوبينعاأ-ءمرارأىإ4ءلا)شهراتراءمرواءنالّاثمار

4137%الزسا.(1)

211اب!ر)جعار(2) 4 A،(56لةلمسأا)فاأصل!او

آ22يةءالرا)3(

صب!ح.ط273صنبارىا،لابنالخلاف4ساهلفىالإ.صاف()£

402؟ءدةال)5(

ا،بإرك!الا-خاذفقيق-الزجما!إلىالمزوب-اقرأنااءهـاب)16

لث-اكاقسما.ن835ص

بحدها.فا14713اد.طاد!را.!ار)7(
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..يةالشهرالضرورةتبلءنالأشعار"ذ.كلبأن-دلاسلنأوإذا

...؟الوةيرأمردانها5رايناوقد...4اةرأنيأياتالآفىيقولونقاذا

ا)"أويلإلىياجعون3ة...أ؟هلةلايهدءونالهءمرثينأناطواب

...السليمالافوىوحح!ا...العاموذومها...االغةلطبيعةغالأكانمهما

داها)ثفومنأرا؟رشابهـذا؟صايردوتأوتلايكلدواأنعند!المهم

كليايونالهءسيمتطيهاذىاا)ذلولار!باءويلوالئأو...بتةأثااالصه-:-4

!ذان5اعثيرينارأوقد...لدليلابلوالدليلحماصر!و..اءيلةأعوز!م

ة!ولا)احوةيين،1(،ممـماتعنا؟وابفىالأفيارىابنعندالتأويل

يقولحةعاالةصاءنأ.*مأيخـرجالذىلأتأواالىهذأ))خ!اتلاش،لكيذ

المحهيطأ2(1ا:-رافىيرانأ.و

ويمف"؟..أهلإلدن؟وفحمة،-.الةوملا.!ؤت!مب-ء!مبو)ن

يرةمص.ونو،بميةإذ!ب!مءنث--يزوننءت!!5؟كهـ"امدااكل؟الرواثةلمح

الرضى،ا"لاء4اترآإذاءمى-"!بوا*لكأخرى%كةءنلةواعر!

)ة-اءلىِنيةلآرض-5يرحمالتقو.ا-وىاتقالمارعنا)ء"!ببهففيحر

أيموفيين،اءذءبطءلإءا.ذلكبموزحمزةأنوالظاهر(والأرطمبه

ازىالرالى*ءاملظولهذا-ادك!)3(الةراءأتاقى-نىأ-لمولا،كوفىلانه

بةالآذ.5-فيرعهدال!ريمرأن4إا-منا)-ءهـينءوةتءلىتةيهآ

اررغابمالةر7نا0إئهان!اازفيولءاوإثهرلا*4اتإثهااأزبموإذا":ات)ذابا

،الةر6نفىالواردةلةاظلأايرر.ةفىينيت!رقيثا!ة-واشىماايرو!ة،أولى

3،تالهجبيددثد!اوأ،بها-وةرلوء2ت"،15يركأ-بئفى-"ثأدوااذاكاإ

(65أةإسأا)س؟جعط375فصافالإ(1)

27/14الصر21(

(الأ-قعلف)الحا-ببئاكاـأيةعلاايرةىشرحرا-ح31(
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."أا(،31،أولى؟نصي"ياعلىد)ءللاالةرأنورودا-هـلوإذاممؤإش!م

،والقر6نوالنرا)شحرهن،البيان/"سلمفماص:قوللاقاْولرل

اقلبأ)يندادا)ن!وىالفاسهنإمثىهأتإتنا!لا...ال،حقبلءقكان

اللةوىا:يجافىالأدلةسهدو5بهالمـرهوقالصماحأنصعيح؟يمان)ءلىناَبماإ3

.القياصعنثثآةس!خأننودذلكمعثاو)يمأ-إيمأ

استهح..لألذاتةاأ)ةصيئ.هـاِفىءوةورأت-وىااةتأساأنوا؟هـأب

،4ت":دلأنمجوزكاأنهة!والقياسواما":تةولا:-را-بصاإلى

،جار)عادةءيرءن4ءلمهيمطفأنءوزذلكبم،بمإرإءادةءيرمنيؤمدس

عليهطف))5ءوزألاقتنيؤ؟نين؟)تنراصهيرابرأنللأخاءخومن

انهمافأنتةررواذا،إو-44علإلاث،صفين))-ةولأن،لإءإدةاخإلا

أ"طفأكأرجكانا2و؟ظهنثرهـافىأ"رباءنصمبتئاا؟ار)ءأدببكلير

وةصا-4،*م11وصفالأن!هين!وبل،أربمح8؟،فىاصءيراءلما

.")3(إلمثذتةةةىبإ)تربم

88!

تو-يهفىألن!اةرأىكأىأقألوا-ء4ا؟ولةهـذهد")ةا6نوالآن

يدىكيئكاءلةالةصوصةوصحوذلك.،.اتاهر411ءن!اوءَيرا!ةراءةءده

سسدونلهلم!مأو...ار-اْ-ةأهالذىءكرثأتاَؤي!ايرون)"21!...أبا-هـي)1

1،!يلة.13ءظاءناة!وصاوألك..-ناهو-دامإلى-ديدة04إضاة-!!

طفض،او)"صباةأيةر(4صام()لأرا)و:لى-+الهةو:يهلو-ابنالإةو

لم.،الةسا-ورة)31391ازىا)رالفخرفير(1)

.مارى.لااصرح!دالادكهور583صءاالةرياكرزبوأظر1(2)

.فبتهس2/841!طأالبر(3)

.(1)رقمأية-الةمماهسورة41(
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،الأر-اموا.قواوأراد،نهالى(اقه)علىءطفهأ؟4؟!بلمنماط-4

اطةض،حروأاْلأنهم،يينا.!رأءدةاهالةر4وبمفهذا،مطعوه!لا

:هبموومن.أبطلوو،بهالقارىءاوطةو

،-اطاةضعأدةبإالأ"صهراد!وضعلىا)ظا!رهمافلاانه:أ-دها

ءايهي!طفولا،إية"وبيمانهءاللاو،منهينةردلاوا-د!!هععهلآة،

وكرالمرةإصءراعلىال!طفكانلماأنهذلكفىلةوالهأضأطالإعادةلا]

!!الهبةإنوأتضاَ،الامتناحإلا)قهحبمديمنلم،عديؤحتىقبباَ

به،ويؤقى:ىءءنىة2بم:فاللَهبضيرءإفانكاناو-لمعايهأقه

أ)شاعر:ظلاضطرارأ؟ووهـفهالشعرظامفىذلاثهثليسوزوأغا

()*ن!اب)اموالأبكؤافاذهبو-مفخنافا!جوبتقدلعومظ

!ن.تءمراله-مَصاج11ذ5-ارطراص+وشح-قهاهدبس-)إقرانفىليمو

،زضطااأكـرنهاإرىءلاقاا-ب!واو،ضءةاوازةأ-اةيونيموااماأة

كعاظ-ير:تةولأكقيرفيم:هلقيلاإذكاـنا*بج(أاِبأنالوواستد

إذاو،15-ةما"وآنالأرصامفىهةووا5*:اه:ةم!م05لوظبئيرتدير،اقه

ضاطاةإصاراةوعرولا،ذأ5مثلفىاطةضاإ-هـ"ولميونس05ا1كان

أشد:أو!يخر4ةعرقدة

4ا"بمهناور!ماةآءعاأبمدت4ءلافىوقةتداررصمَ

?رىلاقا-أم!:باوأ،ذاثغمءحا-ازم31الا،اردرءمربوأراد

4لاةافىا)-كا!لو،612رقةو-!ةراك!اس،بىالةر6نابإءرزفار1(1)

والدرر،293ص-اوالإإصاف،974صر2بمالمبردالعباسبئلاوالادب

ولا-؟خال!،97ص3بمالمةصلثرحو291ص2بم09iصأ%الأوامع

5131صا-ارأزىأصدالإمأمالغ!ب.جوءفا،362صابمياديبو
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.،،أاا.ةالةرفىالهصبيستاروثله

علةت!نولم،الفلص!44صاتابا4ء!طبةيةا):ءسلةا)5أنىقىزأةت

كانلما،:ولونية!!نأتفا-فأغيرقا:ءمراءنتةتظرؤاذا)خوبة4ط.ب

ءنطقهم؟ن5كا.ذأ-ءألاءةةاحإلابخالةبعديمنم...-أز:إ)ءطف

المةألاةزإن...اافةلوماكم)ثو...ةاهإةراذه5صدم!بمإذلا-تج!اجافى

..ا"قلادطقأضصهوه"-كينمء!إوبم"ات-واأة-د.-.اتحـوىااتفيإسفافى

وقد،العةلءظقءحيةةقةدالذىالخاصء"طقيا"االا*4أنوؤ-وا

منطقية4الةولإ-ت5-(يسةءدر)؟يةوليينصاا،إ"ضفىء*4فيتاة!

ا،-يانءنوفىعئير،و!ا-!4ادةإتوذ؟+ءنيتألفهىاوكل،،اَأد

الرغبة،"الإرادة4ولـون،ظقإواا*ةلا4ارزإثنةرةاَإحمظأأدخأ-ةط

ا-حماية)3"ظاهـرةالا*4ات:قالواو!،4)3(واطمم!اشمالالايةو)كة

.4()،4المىماف!نااةوا-دركلاوا؟اهـير-ءيراصماء"لءإي!اإمصءطر

؟زءإيمااردأءةىةةت(اقهإ*يرالحافوهلحا)الدتني!4-ثالةاأها

.اريمراكإذصاقيkة-إف

وةيه"ب):صاةرا-ة-ملأر-ااو":لةايهف!الهحلإىءةا511إوأوأءا

:ج!انو

!طشوءا.ان-امالأراأةواأىو،اللّهاءمءلىءطوهـا:أ-دهما

ء:دالماللدقيورالاتاذا!سة!قخأويهلابنا)ه:ح.اتاالةرفىلحجةا(1)

ببيرول!.روحب!وامش!ا49ص-الم

،"داعهدذ-:ا،اصو-ارا)ة!و!لداذتاس،1!4ش-إسرفند-4!ة1(3)

خلى.لدواا

ط62!!ر4ومالاز-ون-،دبوااللض-فىاله!ثءفيشلا.ظرا)3(

.1591ط-نة9صاوافىالد!ورادلاشاذوابئءحاللغةوا.طر،ءيروت

304صارىص،1ْء3د!أورلدكىا(0االةرثا!رزإوأ)-عرأ(4)

.(!كطشااء"خالاء4أو!خر.مماذ!)مى-ثصبجظو،هاإحدفيا
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بزيدمررت-تجولوركاو)برالجارء،-شحءلىصولهو:والثا.ر

له.تعظيمبهاولفلأنوالأرحامنهقدظموالذى:يروالتةدوصرآ

ءئن"سالبهعندصسوزلااذ5و،وربراعلىفطومههوقيلا:الجرإأريةو

ا؟-وةيل-ش*فعلىا)حلأوفيونوأجازه،تججهءلىاكرفىجاءوإ.مما

اطاف!عن،النهىوردتالأخبارلأن،ايضاَشميفوهو،ا)!مءل

هاة:له.اءىعنهةدوءذا-الأو-امبربوالة-مزىيرا)تقدولأن،بالاَباد

.م-الأراو.ير-قد-توءذلخباوأكلتدهوو،خلرباذأاث+ارىة!و

.11(،-رمغأواجبأوعترمة

8فءلىشايموة-ونا"وابمازهلظافها)ةصهـذافىا؟ديدكانمماور

بيإ-وونحهـةهين11بأنيزءملمأ-داَةإن..-!بمديدإ؟سأ4أأطؤو

ا؟رولىْيريز!نةا)ءوأنا-ثه:صفإ4كلعيينالذمىولحنابئروبالة!

به-إفعا4إاءة)إقواو-رءو،ردوه-ينيونص11.4فى*4.4؟و-،نهولا

إبخاقآةرهـتاكأناص،إةحا/!نوازا؟وإقءمأةثنيربمقوةر-تانا)5

بر-انبرابوازإكنوا-؟وفياناء:دا؟رفىلالحاهـومعاطإو-"أزا؟و

زْ،جا"غءا؟رؤ-كلاءل13صيوتةالنىاةص-اا.ةةرفىءند!لاطاهـوعا

اإوؤفءو5وهذا-بر-"انجاشْوالنهب،،ر-و-!ةصاشا؟رأنءير

واستجابةج!"ن40للةاكطق4إاست!ىاثنمرا؟اءنأفياَهطراأنابمالذى

اذهـ--قىا4؟ها*صأن!اإبمو...-رىأء42)ءةرةاإتضاة8ئنجا)اهدلاصـو

ين.إس1104ءندهى:!لىءلىماةى-

يمور5

وا؟ر)ة!ب.ازرى+الأر-أموا.)3،إه؟نأص،-بوقال

69صالر-قبههنمأ)م!ه1()

.(ء577ت)،قارىابناالركاتإوأ21(
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اقهنقواوا-.يرو-بئد،-بالىاللهاصـمءلىةأ"طوجهلهبأنصباأةرؤن

طهوها.تةأن-املأرااتةووا

به!)فىا"اهءلىف0"ماو1.4:ا)حونيونقالزةداطرإةرأ.وءن

ءادةبإالاووبررا)اصهيرءلىا"مافاوزييلاو:أومالونتوعرا.4إهباوأ

فىينتو11ت"اةبنهلأ،شأ-ةواهـنزلةت:نزلابررورا،ص.رلأن5َا؟ار

مجذفكا(ياغلإى)نسوفىأكداءفىا)هـاهيرذهونولأ!م،غلاعىثل

بن."ةةوعلىيةطفلا،كاعايهطف5ةلاينالضوت4

متول،12ء)ثالأولىلدلالة"ةدرةإهاءرور4أة:مالهنوءكم

عر:"ثا

()1إففاإطءوصلأ*بأ)وإنهـأإماو

و!تول!ا،عا"!االأولىلدلالة(بركن)كأذف،*"ب11إ!نوإ؟13أراد

:الاَ-ر

؟ارألاه-ل.!ةدبوارأوءأاصثنصس-5ءاعصئ!أ

..تا5ذلم!ة-بم،هـاذ!11َذذف،ناروصأراد

أقع.و-ةدير.،اة-ماإورءر(الأرحام)أنالىذهبءنوءن!م

.)2(،أولىالأولىةأةراهوا-(ارة"ْعا:مس!ناقهإن)4ةوجواالأر-ام1

يه:ه؟مولظ-ذين4بزعهاركابفىبرىةدبارىالأانآدقىىنتأ5

ا،تءرأ!رورلأن،:ةقالب+أبنالأأ:ارى،)3(يخاالفوممنزلةلأنه"

-806رتمفاالاشصثواهدءنوهو...27312نصأ!!فى1):؟ت(1)

اطلبى.ط(فىالاثهو!رحءلىالصبانصاشة)511ص3بر

طهسورالدتح!قيق-،؟بارىالابن-ا)ةهـأن)عرابءهـيبفىالبيان)2(

والثهـا.فإتأا)4515ا)ءر؟إ"ئةاذصبمدهافا024صاس!طهاطيدعبد

.!691ضة

111193)-عاب(3)
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'(ا!).ءاصىكل)أأهـدهثوءناقتبسنهأ"كا4()..تنواتةااةءنزليزيئ

ت-ير-د(،3(ءلى)كاا--ودعسيما+ويهبم-ابلأن.عأ-ءىأعصوءذا

(عاواتا6نهر)البمتابونبر"ةةأ)ةحاولأن،ءون--نا!د!سورا

الله.ءثاإن6-رء.-ثفىالهفيصءلياإقىس-أ

فىا)ثلاثاءإت)إقر-وبر4عهْدالمحيطإ-رأفىةيةول-ءإن115ِأءا

)فظ!لىءمطوةاَنيموانهـرهةظاألة!بةأءا5-!-امالأر)مممةفى

..-الأرحىاموةطعاللّهاوا-5ويرالتهد،-ذفءصافءإ!2ذلايمونولةلجلاا

(/4)صءءوءلىءطةاَات!با:وتيل...مالهاءلطص!!صؤااءطفبابهن

ءلىتبعأألاةظءلىعإلابهافىإشاركهلما1،و!رابدبنصرت!ةةوعا

.(-امالارإوبههلونفا)اللهيدا.ةةرلإة"اهـذأيدؤو،ءوضى-4

ع!4إناقدره،وفءزوأ)-برهـ.-يىأ1.4ءلىفوجهزح؟)ِأما

ا،ثأ،تةقىمما-املأراو:تثسىازا,jaةو"صلبوأنأهـل-إملأروا

اللةظءلم!عهيدلماقدرإذ،ءط.4وبئايرتةدءن--ناْهيهيو"ةةدبهإ-م!اءل

.ا،*ىهنة-رءطهـ4ةنوأ،/قامصاا

الجار،إطدةءيرءنا؟روراصهـراءلىءهطوفأ"أاهـرهؤفاا؟راْءاو

(بالأر-ام)وألتهعبدآرا.ةهقيؤو،د5اطسنو)اشخهىوءاهاهـسرهـذاءلىو

يةىبىديدوليسكأمرىالزل!-ارحموااللهإذعرالفدونةةنواوكا

لأن(!دإ-دا؟سوله)قومعالاسىثتلزا:ل)قااو)لظ،هير)صاءلفاَءط؟را

ا،صاقوفىياة.؟،ءداو!ىءوابررورا؟ارو،4!سءتصللا،تصالص!ير

تصالالاإثمَدةلمما،لا-صالايدىثد-يدوزاءلامهوهذ،يدوز4برصرت

111042)صان(1)

/133ا-كتابا)2(

ساتوالدراالإوثءمهـدروع56ء!(اك-وىادرساتطور).ظرا)-!

.0791شة1العربعة
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ا)هاءلكريرووجب،ءرةلم4أ).كاه!*ضءلطف511اث!؟ليهرره

محةإلىهـىالا،زتدوخلامءلم!ء4وهـذا،بنيدو4إصرتعمولاث

،ريهرإةلمنهلأ،ل-صالااوتةلما1(وصروردإزتروعر،أدوزتأتتل!ر)

ذا5نمايرو،هـا؟ارة-ءريرةةدءلى13أإةأهالةرهـذه)!ء4تم!لوةد

ا!ةا)ةروْذه:ءطيئابنوقال(ءب"نالأإاموإكؤا):إثفإعرأةول

ر5ظأثءطفأنءةد!!سوزلانهلأ،شتسوالأا.صرةا(ايىأصسو.ؤ-ارءند

.ضومخةهرص4على

كلنصسلي!سر4ءإها،مأوفواالم!ماوَف،ننىا"زءنجاجالزقال

ذلاثجة،بمك)وثدإزرتعضيروزلاة-؟،-بهصاءل"غ!ما-دوا

فىإلاقيوزلا!ؤقيىْدهفمى"سيهووأمادوز.لم!صرت!وزلا

.31("-اث!را

فىضالاَكان--تانأبويهيروؤحما-تثمرىا)زانتا-ظ)ررلماثو

)طلو..ي!ةا*دااهـدأ)ثوءنوعالمتصهءنضتهراهش5،يينإهساخ51و5

،حذو!!ذاهنو،نيوإهمرأءإيمادرجى11الفا-ة.4ا)خعايلاتيردد

أتنا.رمااهـذلالوو...لون.ةو(عاإجملأ.فإ!افاحأوك-ذ)!ر151اةةفىو

يخ،ا..كا!4"ةصلا،ءصليراضهاهـلأنلوة.4ثآءة-هـؤإ-ة-"اءلمهفىفي-و

آناقراوءنةثرأوأث،ر،أص!مي!4أأ!دإثفوأمنالواردعنصةممآبيفرو

الذالتإالآية5هـدْفىءيرهن5أر51-الص!نأىءلو)صر"-د-اجملأريما

ذا5فأين...(إ-دثدو)يس)ةةالا؟رعنادا-تأإ-لمبابمتفى-ين

:لقيو-.ثةكنإةصااكناةصلافىءاصان!.ةأةرا.إزا)""هفقفهءو.من

الا3،هيفاه1ماوا)ص--دح-(نحو-!ن)ءول"ىغهرثفالاصلفى()1

:يقول4ءنلةعلىكأربخأنإلا

الة؟بضاربينلايزالون...ط!لذىءر؟دس-كارب

.15د!ؤا15713ألمحيطالي!ر)2(
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حمجةل؟نالضرورةءكانفىكانلوةمثىءءاعصابرنةراءةوأما"

،*3!4إيميفة(اد.مزإىأ"ملوصزج)وردجمعكما،صدودأ

االْه.ثاهإنأوفىإهانلهاقىوبأ،)1(00تورالمه

ةملعك.يدالسدإتطقوا،إشناوالع!ا!،الحصتالرأىاردتوإذا

:يولا)يها-تعمع..-كاتبا.4القضفىهذههالكبابن

جعلاتدلازهاخةضصيرعمافعلىلدىظفضوعود

ء:بتا)3"الصحبحوالهشأ)ظمفىقأةدإذألازهاعهدى)؟سو

ولم،الجـارإعادةاختيربمرصيرءلىءطفوإن:ألذم!يلافىلوظ

.و))حهـة:ين،3(6-ةشلأاو،سأ)يوقاوظتكم

الأ)ةيةشأرح،ما)كابنهن!حوخ!ج،ذلكفىالدربعلسىارو،ن

لمإعادةلاإلاءلعهط!ةلاابررورالضهـيروأها،:يةولحيثءةيىبنا

5-ذا(تدوز.كءررت)!سوتولا(بدوبنإكمصرت):نو،لها؟ار

.ا!"ورءذهـب

له:وإةايه!روا!فا،"صففار.ضلمهآوا،ةيونحو)1إكذأجاوأ

صما.ا...ضخاةدعرو

-طةضاصيرءلاطفإذ-ةضطا!دةإعا)!اةور2بم-علأى

ادةوضالضء!يرءلىلهطفبانعا!او؟"رأالحماحلوزود،بهلهو1ولالازهـاَ

بهفا+لون)اذىاقهوابةو!)حمزةقراءقراقيفناءاؤةوإءادةءيرمن

.333صللجوندادىالا"دابخزات()1

.(الة-قطت)بيابافيةالا)2(

178صمالدُلابنالمقاصدكىليو،الفوائدتسههل)3(

91صنةالهربىكاتبا)دارنثر-بركات؟هلعد IA

ا،-تاذخقيق
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؟ثدراماأةفاما"قو-.لهاباةورابر+121اعلىعلفـاَ(محمالْارا)ب!رعام،ا،رو

تصالى:اقهرحمهبهسيبو

جمبءنلأيامواإكؤااذهبةوتشتمتاناكجوبتقرةالهيىم

.،،1(هبالباألمجرورة؟فا)ءلءطةأ(الأيام)صسر

اإ-الةفى5:زةالاثا15َمر!باَءلميهوزاد،فىالأشيوة"للمكوبمذ

ريدألمةواْتلأررت5!ءو-ازْ)اصهيرأعدإذا؟4أوهو،لثفامذهب

به-ررت5)أجازنهزإاءا)ةر!موصاصل،يادىوالزالجرىءذهبوهو

ةوله:امعا!وكلحفىو-اء.وزيد"2(مم!مبمموءررت،وزيدأةس!4

إرزيراةصهخافىذلكلورود..صيرهءلىطف511فىا؟اشءودءبولا"

يش5*ازي!ا).مو-"لمنا)-الأرصام(أء(وبهتمصا.لون):لىLبقال،عود

إلهط4)لظ-(وةر-4)ْءيرهؤثياماودم!ع،()،(ازة!نبرله)-تمومن

،والأ-ةش،أسيوو،ممأا)بموزر)ىوه-ذأ-(،6،جمب"نلأياموا

إو-وبةو!مفىمرية5511وولج!2-لاؤا--:انوا.وءالاثابنوصي!4

وءلىوءإي!ا!-()7(وللأرضر!ازةال)نحـوا،بمثرلأنهراررإءادة

أص"لمة--ةهق393إ2مالكبئا4)0أءلا5(976ت!ءةءلبناشرح(1)

واسممة.رحمةاللهر!4الديئءيما!دا)ضحالمر-وم

(ا"-قءطفإاب.)-دمافىء!روع8138لاسْيوقاحء(2)

.!1)ممر4؟5اينسا()3

01أ!ةءرافايه)4(

.3/151يمروا)"!،37141م!ه21ألي!ر.ظروا،ادرليكا-طربح!.5()

1193ادعتابنظرا)6( y،والإؤ!اrvr?, L2/184اد"هدا:!وواة

.21291إواءحالدررا؟ظروا

411ةصإت%سورة71(
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(إ!(؟!ا:دُوإلهإ!لمث؟هبد)21((كربصومن+"12نء.م!()"(ءالةلك

عا"4ال!طفمجزفلم،لهوء"اتب،يئإلتةوبا4ثبا؟رصيربأناشيه!ووا

،الآضرمحلاءن!5صطلولإصل!اأنإتاعاةيناءقبأنو،ين؟إتو

ءلميه.الهطفمتنعزاماوفالمهءللهطلوثصلمحلاالجريروضي

العطفءنمنعشقبا)خهواصهـيرأيث.4أنالجـوابو:ءالاثابنقال

وأن-بإبماع؟نعانولا،فيكا)تةوةمنهوالإبدالاو!ب.ءنلمنععليه

و--131ثاةص)ولا(وأخب"ر-لرب)يكلزلماَشرعاكانلواطلول

؟!إحلا12ذلاثو!و(ويدهـاا!!بمانلْةاطاالواهـب)ولا(ثد!!

-ولا.اطفيه

نسو،تؤكلدلمانالهود!سبةيادىوألزا؟رعىرأىوهو-و!اك!اا

وزيد،وكلررتا.!بكررت4نسو.دبمأإذاهابصفبزيدوإكررته5

."وزيد)4(م2كابهموءررت،وزيدأة-6إ"

فضاخاأءهـداءاو!،:15)؟ةفيكر؟لضينعلأتقيهاخهرجا-بصالظو

و؟-فىاطوتآله-.المزوماثدةفىيئشتو؟الخةوصا)ضهيرلأنيمءاة

ءودو)!إس،م!أ:كهءلت+مأفلادزوء")ثدةإتنوبنأءلـاي!مافلا

"ةهما!ءهـزوءيرا):ءسىافىمصنوصء:ابناة51قرليلإد-.بلازمةةىأ-اأ

-و-كابة101.با4وصالمحةالهاهءلىعماةاَا-ةضراإ(الأرحماموبه)ؤ-اءلون

22أيةلمؤءخونا(1)

446؟ثلاء؟ماما()3

(r)133ةأ!لةالب!ر

)!.الاوا)طبمة-3/913ا)سيوطىللإماع!اطواهـعءل-عخالاواه!ع4()

اله!كنمبدظلوا)ولهو(والاْرضلها)ةقالشالهقولههما)5(

ه!ا؟لمث؟-واله
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ا-خمةوضةَ+أائهاعلطةاَ)ء"ضباوةر-4(ءيرهةي!امأ)العربءنقطرب

.،(1)يالي!(ءير)فةشا!.

يم-))تضره:وليةأنه،الص"د)ءن(شرى.ولدا)ها-كاءابتأكر1ءنو

الاَيةء-ذهتخرجأنيريد،"2(حةالفصتتافىابررمذهبخلاتعلى

لأنهأ)ةصا"4ينافىحمزةقرأءةعلىبا)خفضلا(والأرحامبهتهاهلرن)

أةءصبايبلغء!أىإلىةائظر-..البصريينءنالجهررمذهبيخالف

ظرهو-مقدمإنهبل...الطءءنمنزلكأنه..إ:صرىا!ذهب

ادواهـة؟أسبعيةاالقراهةقلك..حمزةا.ةقروممااله،ءءننزلاهاعل

أنهيمقواطق5فيااجاهحعثيةالحاثتعليقا!بنىوتد-ألييانبهiإ"

المحقةينلدىلمهاودوا5كا31(صمفهيفدلمياَ!سوبم!آوموافقتهاحةاافصقْ

ضو--سنءباسأم!لاء4اا،-تاذأدكهيرآ-!تاذنارأىيظَأويه-بنى

يىلمغلاود*ءنه،ايضاَرجماا)فلو-رك5:لظ-.ث-الأءوىابر-

.")4(اءثيرأدرجة-صنهفى

تضيب:

وم!...4اكاةصءدةالقاب!ذهةء-*ونينابصرشىا-+يختدهثى)طك

إء-رمجاتيأتواأ،نولونمجاو،والةةرالصىحإ)ضهراةرةءنالولأدلةا"ذه

كاالجارإءادةبريررور21ا)صصعرعلىالعطفهنفراراَإ.4ءرلاتتم!و

فىالواوأنإلىفةطاْوذصت5:يةول))يهأصتمع..يط21ح!صاةول

رارأةذلكُكأرجإلىاوذههو...اهطفاواولامأةاواو(والأرحام)

2/151شامهلابنءلىالتر!يح-،زهرىأخالدلاث!يخجحا)فرءسح(1)َ

بمدهافا

.13151سثحالتصعلىالحليهىيساشيخاحاشىمة()2

بق.اساارلمصدا(3)

16919سنة؟ءسرف^1المدارولح674ص-3لوافىاالت!وراحممع(41
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وهذأ:!يةأ!نقال...اءارإعادةبةيرابرروراضيراءلىالعطفصمن

.س.)11!و))-*مظمباهيأ.ةول

إخ!الواوظ.اذكوفيونزهاأ-اعدةك!ا4أ1ذه5زواا-الوعليهمذاوما

اإما.؟ةضالخاءادةلإا5ورودذلكءنبمشالَأواكن.ه!صبرأ.-وردت

جميعإتثفملءيختءدتهمظع!لواو-.-اهد)كومنلوارداإايىلواوء)ي!م

!)يلة-وة!ةيرأو-ثربموأة!ثير.ق!ءينها-ءلوو..ةلواردا))تصوص

تأا)ثوا!دهنالواردبة-خمن!-:"ءديةتقم!؟تمـننا)ك5ءاضرTإلى

نأدونوسأئهابلوا!اإ-تظلو.اكأةاويندرج،))ةاع!بفىلِد-ل

ةأ.شعهـايرموو..أتاءالؤمنا5وفير،))-ب!+4اءةإلةرهـذها-وءدى

عىدأ)صلاةهنجـونيسرو()3بماةأقراهاءودْيسر31م-دإلى()3إ)صةات

يخاوا!ك.ءريين)):ءسمنافه)فو.ن،(41رد1،5سال!ايوأقالعاعياعها

.اه)-واءامما

جاوزواةد،ينمرألب!ولاص،"طم-!بوا):-وتكنأنفءشىألا

ارزوىمنهجةأى..ءالدينوفى4أداورفىم.ة-3اْءلمااوأء!رؤو،ا"+ةولطد)1

تفتد-إ!اأندونبما1،وئوق15ثوأهدورنيرأبمقدرأيمدر(-ايم)ْ

مة؟أ)"اءدةأدا

38/51إقا)ساإصدر1(!أ-

رط000ْ1لا-ليقا)فألهةات.نوغيرءاوالخما(،اصهفواالة:حهثل)3(

.283صقلمحاابرازإ"7813لمةصلااثسحاو58131لمحيمطاالي!رذلكسافى

7813المفصلشرحجعرا)3(

-59صلام!ريرىالخواصأوهامفىالهواصدر.اظر)4(

الاولمه*الطبمة

3ص--سانتمامالدكتورستاذ)ر(العرباك-اةءنن)رأ-ح)5(

بكليةتطوط-تلضتص-ير4وفاص!ليماإن!جاءق4فهت!داث-؟مدها"ةا

ءا!ا65-ة-دير-هـبر-إملوماءدإر
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لاقصهناإذن...تأهادءا5أقاعدةاي!دماهداثواهـذ.إدخالكانولو

منسإثاَدحنو...ات*مبأمنثىءالىكأتاج4الارزانوةإنا...ذيرالمها!!م

:ىءيرهافيلا،سليمة)ةاع!ةظ...اتلىبرا4ا)ةصهـ-ذ.فىيدثلم"ذالث

ؤ-ثهللهسعبأن!و!سدثالذىوص..اهدامفواذ.5د-ولاء-ر.خا

)؟س.4-صاو،ةةو!طي!اأصةيعاا"ذثلو-..اهـدالمفوءنردالواجميع

.وناإة*صإ-معؤلا..تصموت!هىإذهه.4ا4إلهص"اح.ن!او..نة-!اهابعد

ا-)يم.اوالمنهـجلموالها"قلاندأء

إص-ء-4أهـدأاثمهوأ8،نالواردا-يزامأنءن!بلىبا"ثكل!اأيوالمهومن

ث*دلأناءد)اةوواصح!لاكطتإ*و...ا-إيمااف!ض!ااءدزواولى....تة.الثا

اؤرتتوu.اuاص!!1إتااْابالوارداصطدءتإذاز-فاَ!أ-ف!اأوع!ةالقا

جديد.هـنا3وإناأةإءد-أ.ر-فتم!هحاىاا)يم.ثرةله

وأذلاثكلا)-والطوراةا:"اةاخمنو)،إيمايم!الاوروىج1،3و5ذلأث

:ءتانأبىلقوقامllهـذافىوتء!ح.ف-وبيكلةأةسفىبمدةطاتةاسوه.

آ-ة-ملح-ا)ةلمم،نءير!ولأا)هءسةنواةبةولء-يإينولسنا،

بنةلثبتحموآ،مر!ونا)04تةةلمهلماررربإ*مءناحوة-ينابئةلفبمات

إيةالعرءلممفىا-تي*ارلهن25ذلاي!رمفنماوإ،ايموة:ونايهةلهلمالبصرتثن

ءفأصاءننضذولآا،مإ"لواءنبوإصرذاأثتةلوئيسالح!نابمحاألا

."(11خالشيووند

1130.1المح!البحر(1)
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والكسرالفتحجمقالمتطَمياه

بمـا!فرتافى.كلصرخىنمأوءا.؟صر-آ)1(أناهـها:-نألىظل

.(31"لقبءنأصرعتون

نهالياهأبهىس-)إ-كوفةأهلمقرىءياتالزص؟ببن)3"حمزةاهـاقر

بن!جماقرأها؟،اصقةاتمامب!اءوثوق-+ء.4أ"(أءةةروهى)مصر-لى(

.(V)،بهينألعاءقعةوجما،أعينبنوحمداد،والأصش،1(،(وئابأه

أ-ند،أبصحةمبالاةدونأ"-اةأأ-ءره!أالدةيقاكو.يقهذاومعكل

نأذكرواة"د،اءاتا)قرإلى04بالإتا-وثيقهاءقإ*4افىجاء!افضلا

،ءازوأ-او،ءأم15و-حو،ا)"رباطلمصمنهـاسموبهاأظأوللغةاءعالا

،(11)ءمنبن-مالقاو(اا+)ْا)ةرو)8(بjةأءلمثالمنابأ8(صوإض!األووما

وفاله،كأةذأبربيرابنوةال،بنافهمء:اسبنافال":بمصرخم()1

ا!طالي!ر،صةارةأقوالو-!ها-؟-ثممجاهدوقالبمن!يمبمالى

33أإ"إراهيما-ورة)2(.ث1591حيانلانجا

(r)تا-زو3106حتاكصرو5/914طهلمحهاو)ا:!ر2196ب(!ذانظرا

2/96والمهذب81392المشراراجعأ)129254للبندادقدبالا

31106تح)ءصراو،21893ل!ثراو5/914ر-لبا()0

!قةالسادرالمصا(16

يرسير.إتصرف81292العشرأتاةراءإفىاضراا7()

/3892والدر،1206الة!رتحءلىايهى))5يسالثيخعاشيةرأ-ح)8(

06!2يحثفراو5/914اء!مرا(9)51914دديطا!ا:!او

ق!دا)ر،صد1(01)

اَ(إصيرثقةكان)ءنهوؤال2/ء6ا)تمر.ئجعلى!سأشص!ححاشية(1،)

892إ2وا)9شر؟1591ديطتالإص.ظ!را
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.با)-مصهلق-ء(كا،أدللإ.)؟(بن!روأبى؟

لغةهى).كلا...)ي!بمفكورةآو،الأصلمج!ولةالاكة"ذهكنولم

تك،2،عأبويرإ!لةة.وه!.إيةإ*رإاقباْلاعرقاْءنلةةببءنددةمطراصلة

لها؟ن"!يمبهلةةبان"ةولالمطجةصكلا:اولمه...أ3(طبمالىبمانتياباتتزا)ى

يةولهذاوفى،اليثنالهربىأ-اناءف!اأ-ذاىا.لالقباإينصموقن"صط

وعن!3،اقتدىوبمم،إ!يةالعو.ةكمع!2الذين)ن،:ا)فارابىنصرإوأ

،أ"يم.00وأسداوتميم،ة!يسهـمامرباقبا.لمنأءربىاالداناْ-ذ

يا.!صءنتحدثحيمااتهسيمأصا-ب"قولاللغةهذ.اطرادوفى

إليمااضاتاأياءفىيربوعةئ)نةفىكلطردس11ء:04الإشافىألمتكلم

أنتموما)وثابفيوصسيلْاصشواحمزةقراءةوعليه،ا-الماالمذ!رجمع

لمبالأخشعرفىأيضاَجأء،عاالو!ل)5(لىارإهبمسر(أق؟صرحى

لتفصيل.باآق-5عاويخرهماق)7(دالذا"فهَوالنا،أمبلىأ6(ا

ئط،اطاءرضذلكبكلبراضر-مء3اللهىرة-ألة-اةأنءير

115صفوءورأو...ةرتا81(اوهز-حرقأ...عففة-مة012ةءا)قرأذ.51جهووها

-2/992ألاءدبةو-زا2/06والتصرثغ،01914البر()1

الاولى.إطبهَا

ير"شيحوصاشية،1206ا!رفىعوا،5/914اد!طالب!ورا=ح)2(

.2892!إوالنشر،1296لمهذبوا،206/

الفحالة.طبعابم448صهامشإنارإاظر)3(

)فاظبالإْالمصمىلابىاا!اركتابعننةلا/1128للسكلطىلمزهرا)4(

وفا!روا

206/خالتوبكلاثغالعصرشرخ)5(

1206يسالشيخوسأشية،15914ا-جمطا)ب!ررابم)6(

15941البحرأ؟ظر)173

5/941المحيطالبحرراجع-ألا-فشءنحدت؟)8(

لماالدفاع-3)
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"4)،فالضو،31"ة.ادلراو،(13ا،-ن1و،(11افحاإاههـورة6ت!فىاصأحءأقذ

يئةردإن!ا،لواوظ.،(A)ذأثذووأV(رهـموالو7(!وال!إط(أ.104وا)يهر

.،1(.)ذJالثذعلVاتابعمجهلأنيسوزولاة81،صذولة

ةاهاقر1هـذهعلىا)ط"نفىيرالنراةوسا،الدلاءفىبدلو.أدلىالمهرى-ى

ا)صتاطماولكن...بته%إمرال!،بابأرهنلإجماعباا35اب!ر-ينلَال"أد:"ية

-ة!إذلاىو،:ةقال4ورواتل!"اءةالةروفتأن.ءديهرأوثجب،4تهقي

وما)!زةةقراهاهة3رعلىا)"ررر"أطبأجمع:)تهر-افىرى511تالهما

فىفدلهوا)"رى:اطوا:ىفىrإوشاقال،با)-؟-ر(.،ءس-!أ.تم

،(01)سلاملإأءاعلءلإطةقأ

رى511إت:قالى-ينالدفاعإهضا*رقاعنداؤحثسإشبعأأنءير

ىر!لْى؟نو)دط4علإإءلتسةف4إاقالهلما،4ولهاكفىقاله.ءايعةودلم

نءإ؟-تو.ة+ألىأةأ.!ذءلىنهاول/أقء-بو،*رىاخا،ت؟-ةو2ة"!21)دالإطبا

15941/المح!يطاليءر(1)

06إ3إسالشيخعاشب4)3(

941/،الب!ر)13

6"/2رش!آاكثوءاشية،914ر!5وا):"ر،28/92)ا"ثر(4)

06الم2جثلضصرا(5)

115914والب!ر،206/إسا)ثتخعاشه!ة(إة

4اإ؟5ادمطوا)ء!ر،للةراءالقرآنممافى)7(

91tأا5ألبحر)8(

!ا1591والب!ر،2"9أ/3:رالهءاتا)ةرأفىالدثر(ا)9

15914ديطااله!ر(01)

206/ثخالعصرجعرا(11)

1206اكصرتخثرحطايرساك"خحماشهء(211
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يةاوهـنزريطوتر...يةزاوهندفاح2،-ة...ينءمة؟يةالإطادء:خراته

يهرأإمرىاعلمهبقالذىالأساسفىءاقالهإيىأشفصا)ذاوفياصة،أخرى

وهو،ظسدأصلعله.ىإ*رىاراىنما)و،:ظلحينأةراءةاهذ.فى

.،)3(متهمة-نةأخهاواطق،اىبالأ)ةراءةإن

:إ:-اةأماقالإ*ضو)اهـك

يين"3(،أيفوءنولاالربأ-دءنءنذأ5اصمت14،:خىةشالآالظ

--.وحةظحمعهخيرأندرىوءا.يسهههلم4ألا1511ءدت-كركصهرا.ؤنز

"ؤلاءعلىءهقبآأدى،31(اإريةول،كاصسةظلممنءلى-ء4-شفيظوس،

يئ"ح!رالمة

--)4(إهدهالما-صم-را:اءأاْن!ا"وا،اءإماواهيفى":ءبيدأبووتال

ألتوأهـلوص!ن،--انا!حن)5(ءلى!زةةرأءةحم!-لأك-وى؟!يرو؟ن

-هيعءند)إقرأءةهـ-ذ.،ةالؤجياجوةال()1،غاطا-زةءن"ء--و

:ساة-اإلة!و(،-71(!"هـف4جىولا!!ا4بمولاو،لةوذص4يثردتينإنصوا

.A()،وذأثذأءلىقهاتاببم!هلأن"بوزولاءاإج!ا!هذرصا*

.9،ب!ينأ-ااءتءيرهزحلعاإجمالا/إهـ2إقىأنإصصألر!تثسىازإأءا

:لةةااءة)ا4ر"ذه-صدى-!نوأوردضءشوأ6-"بأ"ا!او

يسير.إتصرف1306اةهسيماح:سعاىإسا)صبخحاشية(1)

15914ول8داالب!ر(13

06أ2ي!الث"يخ4عاثبنظرا)3(

t15941)ب!ر()1

1306ي!بخالشبعأثية)5(

بق.اسا1الممدر،()6

.12925نةاالخزنظروا،514"9اديطالب!ر)7(

.914هـاالءر!)8(
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:ولء2بهيت"اواستش!دواش".44هلى،

ىِِّّبالمرةأنتمالهتا)تتاتافىءث1ل5لهاقالى

لما+إ)يم-رإلحركهاسا!ت4اءو!بل!أ4ساعة1،4الإسَياهقدر4أوكأ

ة-حونلا4الإضاةهثالأن،صيحءير4ة)يمو،!نين)اساا)-14ءاصلءليه

.هاتااوقبا"اداؤ!،ىءصافسو)فأقيلم!ا-تثحةءفتوإلا

،الإدغاملأ-لاص-يحااطرفجرىالأولىالياهجرت:قلتفإن

علىاجمدربالحر!تمن-اصكأخ-رفإ"دسامخةوتهت!اهةكاْن!ا

.لصلأا

الا-ههإلا.ولحن،-سنقياص!ذا-الزكأشرى(والقاْل)-تات

ءأا،.اةيا-اتااليهل-ة!اهقىاا،ةواءبر؟نزلةو5الذىيفرا-خةا

يا،قوتفنيداَيهاْروةند،لغةابدقةأزء-صغثسىأتهقب-ياناإأا)تجمر

الهرا+،يازكرأبىن4.0ءسبوقأنه)ذ،،فى))تو%يه+ديديأت!أنهوأبان

ذكره،اءالةر،وجبهة"وزت!شرى!لهةأالذىاةةديرأوأءا5:فقال

..نح!شرىنزاءلى-يانبىاتهةيهاتهنامنيعنإئايذىانءلى(T،"ج،1أزاءنه

اء4صاوإ،هـدامشارأ؟!هن!امرتثأزاآفو40رتتةتد.لىإكابقياتاذلك

يهوزهـم-ينينوالمتبصريينإصرا%صا.ضمنلاثوابورلالنسبإلى

ا)3م،آقربو-ثلةلاءدو)محا.--!افهـنصا.شوأ!دإءمر!م2والدا!عل

...مبأول)4آ:لبأخ!اااء!وا)ط"ن،اه!اشواد.ه5أكارأمنمعليموأ-كل

!لا،دَاالمةرو"تمامأ-ب11مهروفسلأونا-وأهدا!هذهمناَ!صيربأنءدلما

.مج!ولبينأ؟4وقالأ)زءثمرىهنجراالذى)أن!اهدهـذافىالح!ل

159.4)1(أبىر

.إقاأل!،!در1)3(
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الةريئذه5ءلىبعةء!ن.+.إر!اداإله؟نإهقظأحيانباأقلميم

ذكرفقد...ءج!ولت"لهادوأ3-ثواسه:الزكأضرى-ولأءا،:!ةو،

يم:إلىالبا)ةاسمـنبمْير51أفىفى4اقيل!4وهلىلع!لىاالأغا-انهأ:هJء

.1(")بم-كأا)-أهأةهل!-ذأفىِّءا:لالةاليقهة

رأىرأهحىين...وأوهـق،صانأبىءنأدقنا(؟اهة5ِأ.!)أنءلى

هذاا3ةوردا)ياءوتةالأرحtءطكروذ،إء!لىا)بالأخيواندفى.أ)مين

.ل14زأ)ضا!د

جز:لىاأ"ذلةأو،.4دثواأولوزاأ4اِتاور،

."ةرىءخالى؟وفىقيلأ"

.،والثىالا.لضتلاطا-عت،

.،،3(طفىبالسبأو5هـير

-بهء4وهى-يصآأأةراءةاهذهيفهكلتأهشةا)ررحيىإلى!ونذ!ب

-(ا"كاماءبلَاءهـيراىأ)-اسردهبمأبةرو":تةول-ثث-ة"لم.؟ا

وفي!ا5:لفبقو-وجيههافىيأضذنهأعيرإءأنفقل،3منذكـرةا11ض!.فهوس

-4لفوهى-ءصرخىأراد4أألىوالا،الأ!لعلىكمرفهآاْ-دهماجهانو

إهـا.أحيذفالآت"فىنهأإلاإث.اءا51511اح.سةاة-ة"ع...ةتيىأربابمايقول

."،)(قيأ،1يمسرةبا)ا!غةا.12،-يرة

تعالىقـولهعتدا-خاإةرا+اتجاجالاشفى%الو؟ابنويةول

:يةولأنفتحلمنناط!بم-عاسويماهإأب!عهـ-ةرأ(؟صر-ىام
ا.-ما.

1206هـيمثصعلىالتصا)ثيخضيةفارصاإوا،ير-يردمـرف1914البءهـ5(1)

1206حالةصرعلىءسا)ثلميخحاشيةراجع)3(

37ص2-برىالع!الر-نبه.نما)ءلاء)3(

ألابق.المصدر41(
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فالتئايأءافىا)يا.وأد?ت،الإشافةاةونافذه.ت/ض"ىبمهسلأصلا

واطه!وو...و+-!ىلدىوءلى:لتةوعا،ضها)تةالاءايااةفعح،مخانسا

اتماءلا-ح!-هـرالهربأنإوا-تج،اَإ)ءر)لابناءا)?مرة-*لانهصسلمن

لذلك:اهدساوأنفد،ا-فم2ءليا)ةضحكانو)ن،بفتحكا!-ةينالسا

المرةى)1!إأ.تءالهاتقاتافىتإلكهل"طظل

زيماخأثاا)فص-حفاةي!اإدغماإةكلمأءتااْماو8:قالأثيويةولو

الياء!ر-،أموانابإعليهيعأقو،،2(-ةإءلةاكةو!سرها،عص؟اةتعأ

،هالإءلى"لمهمعْ)يم-مر-4سوغو،كةينأ-اا)ةقاهل!سجأهـا:لة.ةو

نفو(r)،و!أجماودبمأص-ب!ءافطرالة.ءكزأتكابلا5مايى!أن)ذا.إءااأن

-كنءلمالةلةباسف!افوءنء!رهاكزهتةهيرلىاأإءأذزاكانالأضيوأنزى

زفا.أيئاأووالث!هذوذعادا.ةوالىلفخياون-رالآصاو

!رواالذ!نو)*ل5:لوخهوأثضآبم!ا!رأبز+ءمرءصأ-بآنالىهـذا

رْ"ام-اح!مء-ثت)اؤ،4ؤشال!اء-اكاـدْ)س!!غا*(م؟ه511ْ!ث!ومرأىيما

."أ4(ازةلايا.إفىمرالكي)عاكانو...فىأ)حر*-مرهير.ةو

انزعهابهءتا..ءبأى!بيأءرهإةراهازكرياابوصا-يأعا

الح:في"أنزعةأالىت"ودثم،-لا":112ه1ِوها)أةراهةءذهجمرزءاأ.صرية

ض!برصوتة"ءوبرءةتو!.،.-إ-!اثص)ءويراَ!سر"ادصسأنلوةه-ا4مر"-5

أ"الداء:دةورالد!زءيانا!رة"ق4ضالوتلابنابماءاتاةراافى4أطمى(1)

*بيروتط178صسالم

إلىالمضافباب)211صمماإث1،ت4أ)فيءلىا،شصفى:سح)2(

.(ملمع!اءاث

السابق.المصدرعلىا)مبانحاشية)3(

2106ضالدلاشيخأكوص"عءلىالتهسض!ضرح.4)
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"بالهبتاا)وةفا!ذء4الابا4ءاثصسهتوا(اءرالةيا3رزبوأ)تعتاؤ

:)1(أةولة؟الرأىلزثار!هلىهـتاكالىههإَننتةلأنبنأو-لمق

كهاصاءا5ب!ءمر-صا(أتمأما):لهة-ة-يرءةدأ؟م!افىاهإةرأتمول"

و؟اببنييولأعيشا?مر-ق?فإبإmarوقد.ء4إمةصوه!مرضلى

،الو!ن5ء33-لمف5ةلنهؤإ،صسي4هـةة51أقرو!ءن12ل!إو..-ج!تماَ

-ارقيا!كاماها?نراكلهلا-رفخازص"ءصر-لىمنإ.إهأفأنواءد

،3(.،00ذا،ثمن

أن:وةل!اهـةالمهاذإهفرلهساذوا،اطد"اناءطبه!اءندوآفولو

ءاراةاهنو5و/ة-ز.ماى!ز.؟نالم!باما،اِيماو،4ررأ-5اقوةءااةرإءلا"ؤ

ءنمبل3ثونا.هـمرا4ءاتآءرلذىاإلمثدفىاصم!1حمزةإتأءتاو-زةالسبطْ

،4إت-،ثا-04ا)ةثامشعة2فىء؟لمهمبهمرتاَيمون)ا.ا)فرءبثم،!طوه

يلمهفئإءرط-!نأةرأهاأنءلىدأهـلياوه%-زة8:لافموفىأ-ىوي

لانزء44)ضلاص+نشبمأ"اذه.الا!زء4تإصوا!خبم!ش-%يينا:ءصا

.ر!(يةأ.*داداالمىدر-"اطةهـقىصسأإؤذاهاء-يروءيرهو!ذا،ابيف4ا

ولم،ا+افرأإلى/اَءزسهونة"ا!ضزؤلمادىألبغـد.وارةةدة!زءطهـءأها

أ)ت-ط!ه-و!اارثأينى!زدةاهةرف!نءتفىكةا؟!4أنبد،فىالمعافىأره

نيه،معافىاهإ!راهاحر؟أأ!شةا.إةرأنصح!!هقأ).ةدادىفةا-زفىكار.ل!وا

مريموهىأابوبنيسيوالأصشالىو.ئمهب!أ،حمزةبأءممرخ-5لمو)ن

يما)تسلا،ة51ر)إةصوع!وءوما)2و(تلى."همرأ!أءا)لىتماةودمنءاياا

.ءالإتةاأولاءمبا

.873ص-1،.!ارىء3أحمدللد!ور(اءأ)"رياز!ر!أ/را-ح(1)

.الممارفدارذروالآدابللفنونالاءلىَا!لسطهح-بمدهافا

ةفسير!14772أدكةبردامصورة631صءاللفراةر؟ناف!معا)2(

.ثلطوتةص"لفةه"(5اا)فريازكرإوأ)-عرأ2()
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.إر!س،:ثمائةالثلاإهدبنأهضافىِاةاقااثاهدافىا.ءدادىايقول

حمزةعةراهةشميفالةءاةء:ت4ل؟ت،عبويرإكأ4)كل(فىّؤءن"اككلم

واءرأةدويخرهماءاجوألزاهراةأناءلموأ-.--اخى؟هسئمأ؟وهاا

:تةثدإ*ربأ،+ضس!*!وةد51ةر11لقا"أث*راوةأها)ةر?ذ.

ارةىباأنتماله!)تثا-افىِّلاثهـ-له"طكاـلى

الها!حمنينءنيلتقى،اوة2ص-اَذلككف!ن(فى)ن4ا+اءأءةض

:لونيةوأن!مشكطألا،إ)ةتحفىأصلله؟نوإنءنمم!إلآ-رمهخففر

الذالفىوالر!(125إص)اءوماوءذُ،الذال)جلأسر)اءومءذَأر.لم

منكل!ر-لىالا.للثحتة،،زجاواطةضمةذ-ركةأصللأنه4الوبم!و

+)1(،)اةصبفىأصلو"اخففت

رظوا5:ليظ-كن-إهص"او--التهإيقءف))ءةدادىفىأغضاوةد

إنةسهأ*رباصحأنه!يد"3،أ-سْدهما4صفىت-وف3يـفا"راهأألى

وأن،ءتوءلةإءهريئشء4هذه1)هـبت،صع"-آذ)كتلمثزإن؟لرواعادثم

.؟ءابوصهـاءإدحوة!ين

عادم.ْكرهاا!"فاةراهةأ"ذهءقاهال!رموأفإلىو،"نظرأثم

ينظر؟نان!ماأنكر-كنأنهالظنا!بر؟الوبموه/ورضر!ايكمس

بالولمورءامقار!!ا-طا:لهذا،فبةقراهى5جثهنالقراهدالى

راءاتفىولوكا.ت،ير"بالرواالاء!دادءدمفىإفيالبهسء!جعلييا-ر

عادةءلىالو-وهيأتمسإدأاكمرمنبيمالتأَحمعا1ثم،أ)ءريماقر2نا

السلفية.طهاإمدفا4/723دى!بتدادب،4.1ا-ز(1)

519صللمرىاالغفرانأ2رصصاوأنظر،41932اسابقا1،صدر21(

أولى.!ط
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"أةر2؟أالر:اتاتهناْكثراث*رأا-ترأمءنأيضأثنإ):صرينالنرو

لا"(1يد)ا)ثدلأسفعا

إ)04ذدهبوما5:ثموكحيز--انابىتعةهبإقاما!ذافىفىور-5و

اطلف،ةجم!اثارهمآوأتت!ى،إ).4ياتةتأنلاتأ-رزلىافي-ا-1ءنناذ!رءن

نءجماعةبلوقد،ئةردأوة.ي!4أوضطا131ةيمايقالأنزفيفلا

ئإفى)كةأضاعلىةطربونص،است!،!اقلَايمن،4ارزأنهـاألافةأ!ل

كا5-الءوة+ينأغحر-!بنارؤ-اهن5وهو-"*نبنالقاءموقاليربوع

الن!ول51تلينوذمرأملاهابنصرواإ%ا؟هةى--ينسألو،أبصو

،!وقإلىأوت!احرعأ-ةل!إلىأ2(لىلا-بخاأثصآلوقا،ةئزجا5لى:لفةا

؟.----نة!اءةض!:قالأنهوعنه

إوعروةأ-سكلصإن!اع!رولىاءلحاتمأبى؟ر)1إلىإتكلاتأولا

،و--غاأجازدهاوقد-صرجوعربىأة!راهو)هام،نكلووإماماكة)مام

:4بةأةاأبإتروواوفد

عقارببذاتلإ-تلوالدهنعمةابد4نعهدعمروءلآّ

.")3(ءلىءن.إثاأبؤةض

الن!وى)4(الةلهإس4بمومناءةعنهد.الةرخداهلمىا)51برءضأنإلىاهذ

قول-كاذلكالقراءةأالكللةوفىفىالروإيةنا-.ؤءنءن!االدةاعنبجاإلى

هابدفا738ص-يصارممالااموحمداالمدكتور-ءايفراتازكربوا(1)

يىير.بعصرف

حذفها.وا،صجع-اليا.باثبأت(لا!بالطابالاصل!ذا)2(

941!5المحيط1)ب!ر3()

مة.الساالنصوصياثنافىبهفهرأيناقد4()
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فىإ-ياوه،-اكورددةالدةاعوجـوهأوردأنإ*!ا!شرىابن

.(1،،صعيحالت-و

روايةجةل-يننابهابملوأ،دفاعاأةوىا)،ةع!ا:ءانا-بصتاأما

1)ةامة4إةإطااإلى!كلتا!الذىالمةاه!ذافىاةتلحأروايةءنأرجح"يمءمر

)إفىأصص4ءنلهاابراورةا!هز-و-ركة(مصر-لىّ)أليا?ن-ركة"ين

فىقولهةة-يامنإقةاطاأعلىأدل)ا!اءعصر)ن:لنقاضرةء:اإمرهـاالواق!4

اقه-ر!4-فصارىالأفياءن-ةآ-ءلةلةت"أتفـكلا(إق--لى؟صر)

:،لمانصو)).كالعالاهمنءيرهءندأرهاولم

ل!قيدةايم-ساوأما،والإ-كانأكلدتحا:)!تأنةيماالاضانةهتاإن،

التمَاهفىالأصللأن،عذ)كو)؟س.اةاسافىردىءإنهونا)ة-و

إلىالةتح،أدلورءا-اأءل))-صميرةل--ثةالايمسرلمنماوإ،3يمسا)ء!نبما)سا

كلزةدءسرةا"ةاَهـ!اليحونا)ه.*تروهوالأصلإلم!ةا25ءدلأنهإلا

أرادةلىا،الوةفدونالوصلأراد؟4لأ"أشر!!قهود؟اتبمفرإق"

دهذهءاب"نعابنماوإؤت!12ءنذأ5ءلىأدلأ-اءإ!سر؟نا)منى"ذا

لبض4لهالمعمياءمرةيمانءلى،151ءبا)أتاءمرةيمةوهمنهلأ،ا.ةأةرا

.31(،ةماربءلىإوأصم.اهال!رب

ورودهاالعرب):ءض4لةأ!اإويةطكل،ألتأتتدصذلكيديؤوءا

حم!فىاللاءبنرو!أبر!اقرآوبد"إك!يا"!ول"رايضاَبم-ورة

عنالدورىروايةلىوذلك،اس!يم1اقرأنالىوردتاىأالمراصح

ا"تطرفة4تأك5بمصررىالدو،قرأ:يئايأهدىحبصاةولكاوصربىأ

21892العمئرالقراءاتفىال!ثس(1)

الدكتورتحقيق2157الافبارىلا!القر؟ن)عكرابءرثبفىالبيأن2()

وألدس.يف!تأالهامةيئة41ط:ع-دالحىععدطه
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-ف!يوأولإوأ)ثات(ءودرةلصويدير)هـنالالأو:ءواصحة"فىوه!

.(!،،إقمانإقىا)5او،ةاتإصاةاأث)ةاأو

بمتابفى4خالوتابنتةول"اوالاحىة-اجاهةالهرذه5-!يهتووفى

كحر،ن-4طفا...ة-!2!و+إياا؟مرقرأ-ءهةاركبابئي!5:اطم!4

ا)-صةير،يا.:اتياه"لاثإلاءمفى01--5حإة-"إلىأشإفأنه:إياءا

لأن)كأآ.لم!اا.مرةايم01اءأجتز4ايإشاريأهغذةت،04الإضاياءولأصلاالاهو

أهبذايا)ادأرة"أةةح(نأط!4و،ايىب،!الهة)يمءثرطذفاإكأمرأهلهدا

+،31(أ-ةطماءلىإذلاثليدل!--ااءلىا)ياهإقىو،وا!اهالأ)فة(سةط

اصحإواس!"فىا).إ.بم.سةرأالهلاءبنصروأ!أن-ا-ظو)مك

وهـلى..المةجم!ميا.بمصركا!ازم!اأةر!.-آاجملأرا6ن)قراإبماهماجىخو.لى

lبف01ذا5:يموإلى-.31(،يمأ-ياهق5-لى"ىأ)ىإو!يرإى4رز

أض-ثارلْىأفى!ا4؟نأ)قا"إثأذالباثة)نايوصحاوهذ)"لاء)،(ابنروبوصأ

هـعلاأنأَ-صتألواردةإهـاأ.1/ةر1!-ا-ءلىااةضيابو،ت!ا:لمة-اردلواةأءرالة

وهتأءهلة5يمإت2ألاءذهأ-ث-+لظ!ردإلاهـتإزي!ايمرار7نا)4اتاءةر

ءلمفى4عهثوذتت-دالذىالا-تاراْنزىلذايثو،51،ةيمالارتبيئية-ار

قطرتمقصروأبىودورى-ةصإ!اطلافةبولا)!رت"ءدى(1)

عبيح.طبع43صاكاطبعة

.إيروت!ع621صا-:حات15الةرافىاطجمة)3(

إوعيرفي.لىتليقاا-484بها.مثرءوتةولث!5ا)-الاثتار؟فار311(

.،اسمىال!ايرة؟وبنة.م40وءةءالاثفي-:ظلمةبئإوعيرر.-"م5ن'-ى"

،أط:عأفتءظوطبنا)"لاه(بوصروأ:اطاءيوأ)أفى!تابىذلاثأْنت)4؟

.42صالنديملابئالفهرستوا؟ظر

ءصو-فىطوا!درالد!تواا-ع،يرذأسقاالملأهلىطاااثهرافىبيةأمراط؟ة51()

أولى.هـا-12عر-الاةوىجدمعا
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إءللا.إ!لىصررأءةداءاتأ)ةء.دا.الهأساء!سذأَ-كاأت4110نم
..رهـهـلاس!ا.-لا،ر

(4ت!رر)-فةأءةا)ةرأنب!ماإوزوقإةرا.إءنبم"!وهيرىدهلأ،برالذأت

21(رأىن!فيلافأىلارةي!اولاءال11(48ببالعوتعاصرءلافمللاأ

.الآراه،--صءتراّ-4ولابربهلات*تدممنالم!ذ

تضيب:

وبميف؟ةاهأةراذه5ا-ويمأأناله-إةءلىهـانكيف:فنةول.*ودو

ةميةقراءةشى؟وهىأوالرداهةوالأ-نبا)ة.حثصهوءاأت!مساغ

وة.4))سواءعلىواددْونالقدماه4ؤةوالذىذلك،ياتالزحمزةب!اقرأ

و!ن"بأشإلااقه3خابء!ؤ!حرحمزةقيرأولم":ن-15أ/و-ةول

إيهق،ءاست4ولد4لىالثا4أفيةاءنوهو،رثاطدوثة"ورعاصاطا-زة

عليهوءرض،؟4ماسنة))ةاسوأمّ،4-ةءثسةضسولهةالقراهأ-مو

ومن،صالحبنواط-ن،إخورىا-فيانءنهمجماء4ا:"ظـرمننالةرآ

لى،يم-اإ)اط-نأبرو.ؤوألهرا.ةاةرافىاكوفة1إء(ممنهـمبماعةزلاءيذه

را)قر6ءلىالناص!زةغلب:2دمبنو!ريحنيفةواْيوالثورىوقال

.،3("اؤه!والفر

(01)ورمة)دممىبذار!وطة-ضالويهلاقالتر7نإعرابنظرا()1

إعلا.)فىىس31لهظمامنهبوقر-(أشتفس!حير)7(رقماكقيطىءممعبة

(القرأن)ءرابسثىكلقفىير)وا.ظ!،الحابط1118(الرحمنبهمنءا

القراءاتوا.ظر232-رقمامحعبادار!وطة)3(ورقةطالبأبىبنلصر

كهير.وءيرها9.صروا!ات

ممروفةو6راؤ!-الطاربكروابى3مةوابنضنصوذابنأمثال)2(

.الترإءاتكتبفىا!كورة

(r)3/901المحيطالبصر
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قيلى.وا،اقليلةأالا"4علتجاهأنمااءةالةر!ذهءلىا-ذو.الذىوص

أالمقياسبمذا-ثبتاقراءةإنظلومن..اْ"4اشاا"ما""4الاةءل

إ-ان.ءلىجاهمااطاءفءإةياصاt'llءلىالردفئءاقرأتهأبملهـءن

-روف.ثى?نفىلاب"ملأتراهةائمةأإن"ة!ةول-"ثقالدااطاةظَ

فى،الأفىههتالأعلىةل،ةيئامرافىوالأهإس،إلاكةفىالأةثكاءلىالةرأن

ولاؤشوعرإيةقياسا5يردلمعن!مئبتإذا،وألروايةالنةللىوالاصح

-ا،،"إليهايرا!وأبولهاةتلمزم،ءتبعةسينةةاهالقرلأن،لة"

8ت

1101ابزرىلابئا)"شرالةرا.اتفىاث!ا(1)
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تينالهمزوتحقعقءدةأ

"أ1(صبروااطنألأءري!دونئولأءنممو-ملها5:تةالىفال

.ا.اءا)-مة"ة-ءمآ-ا"---اْهإ-
مء3،م3ورو.رمنرهبم2ليزمز-4ديىا"ر

اتتيقأدحن.-.البزار)3(و-لمف،فىوأ)!ا،عامربنواوخ!زة!ةص

...الا-ن)3(ءنطةاءدوهو"ذا-.-":!سىإذهـباه!رلاثاةاسب

.ا.صماع)4(اعلىر!ة!ونه!ظلءغمآلطفوءن،لمفهذوذ!ا!.صةوو

واحىدهَ!طةفىلازإء4هإنفا"!زتان،:ا"صاْضفىجنىأبنذ!

وا-د!4'ث!ا)ةقاوْهمايمن)...و-ئار6!هالكلوعيئينْةا!حوأقإلا

.،"5(بهباوظا!ىْمقيمنا.مماهاثذالا(لحنء.ءيقيخر

،خةةررإ-ح-ورةاا!هزةكأة:فوصح":ا)با-:ينإءضقيولو

"61(؟4اكر"))ةياو،الهحماحءلىرومة!هـور،بمءز-ثين؟4()1هرطبر!اااْؤر

:يةولالذىا)بإبمثص!ذاوت"!بم-!"عاو،إل-فص:لز!.لأ-كامأعاو

قدث!دوتْغيمءنأ)*ربض/5أنأ!ورز-!نتوالىلىإةولأوضلاصة،

.ورة3إثأ-فيصقراءة4وعلإةناكايهة!أ-ةق!هـا

2؟أيةالسجدة(1)

.(ال!فرأئمةفةا-لوا!ف!ووأءثالها4لآاذه5عندا)لمضسبمحرا)2(

143-فلابناطصاهضنظرا3(ز 1 r

94صوالمطببفاتالةواعد)4(

3/143اءمـا؟ص)5(

94ت"ظالتطوءدالةوا(16
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خ!احربمطيلونوقد،وا-دةحقةوا-رضأأ،يممنو!-مإ"!3و

دن.لابمرمذهـ.اَبمئابنfرهماذوهو،ا،ضرىا.وءففو

،)1"...،!ندين)ثةينلاااخفةو-اط!(زل51وهم-أمبهءو

ا)تاهء4ا"هزةلرلآ-6...(قيأ)أوةر":ن15أبراصاحصلوو"4

،دلىل()أيرةمبابءن"وو)إس،الأولىإ!نواغاإة-لإلملأو(بينإ!إ

.")2(ك!ص!ا)

إ"-3+لي،ا4ةتيمفىعن!مهـوأضتاف:!ةولالإتحأفحبصافىيأ-م

.)6("أكص"%ا؟هلاداالإأنهوالآضرون(إفي،إ!ن)اتظبرور

ل!ه"إسوروإوصرووأعةيرا.نوؤح01ار5ة:ذأ*أفىوجاء

.")4(الإد-الءدمءح4لص-اإاهإدا"اولملمإ،(إينبـين)4نه)ماالههزة

ءهك،ا!هز-!نإ!نالفزتأدةهـوا.أةرأاص!الإخفىلالإدخاوم!ق

الدرا!إتفىون-5أإوا،م/*ء3او"يمةىلة"وهو،(ءْ"11)-!يرئمة،أأ

ولونفى"ة"4اطدتالدكأأ-ا+صوفىا؟ظا!رةذه5ونيفس4ذإلحديةالل!

إ.كله4أةأه"ءن؟-اا!ءأ-و!ز-انة.4)اةةت!ت!ولطلإدخياا"وصحعن

ين.5شاا)!بورء:دروالدعةذالأتا971ص4تالةرأتءأأالةر(1)

-641ص-الع!ءبنصروأبىءنالدورىيةر%افىايبرهأننحماوطة)2(

0 !4 Li،ولونةا)ةراءاتعلاءفإنالنصنهايةلىوردت))ف-لماق،ء:

أظده-الثماطب4فى-!رووأبىع:يروابنياهعءق)-كلمميىرءزإكا

ال!ق.هذافىإةصصصيناصوهـو-ءاي!ىن/الفيخ

اقا.رةاط042صلادء"اطىأ)بشرةصلاء)تحـاف)3(

/1373الض!رأتا)ةراءنأذب41،2()

http://kotob.has.it



-8؟-

مى(أ!1)و(اله11كللثل،هااتفياهمأا،د)أت؟أم(ئمةا)مثل

الاسهفهاموا)فا"هزةبينلمدخىلونالذيئ!ميمبنىإن400(تةولثم)

وههلة-لىلأواأ!مزةطركةلةإطاءة:ةتاافىهىولفلأاذه5ةكاْن،ألةأ

،)1("نعةالثامؤةل!باق6oأ)يمينلغ

602صالةرأ.يئالضاءات(1)
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وأمثالهما)؟درله.(و()إؤدةءنالهاهآسكين

،ا"،إ)هيىتؤده.ةةطار4تأصإنمن))يم.تاباهلومنة:تهالىقال

.-r(،،!نم.؟!لمهولى-وله-هـانو..."وجلءزلقا"

لمء.صلهو)(هلهأو)و(.دهتؤ)ءن!اهاصلأ!نآا)-ء".4أ!ء!القررضاءبا

وصلا(ؤد.منؤألهاءلا-كا.!وحمزةوث**"صروإوأةةرأ،

اذتا-كاهاتافى)"اهلإيمه؟نصروأبىءنالدورىقىا!ءووتةا)3(

.(4)بم"ةةت،-4)ةأة-لهنوو-4بؤهـإ-ا"ص؟و-5ديؤ)"!لىو

،.ةأءنةر!شاْلر،4لمآءنثربمأفى-ىتم!؟.--واردا"اهسهكان!!

تبم،احرانإاةرأ(ءد"؟صللاإصأطبر511ءنةرءأهو5(،صع"ي!لم)رز"وهـو

.ني،6(قراءاأءلفى

57"؟ناصرلاأ(1)

2()Lill.4011؟

بيرطنرس?!73I!ذبلمما(3)

31ءرإ"البرهدى(4)

137ءربلممذا(5)

127صا!اثذبفهتجاه)ثؤد.(فىكلي،ءدثدةخرىاْات5أزرء:اك)6(

فىأ!4خاواواَالامزةبإبدالجحنروأبرورشزر!-ء!ا(يؤدههـ)-ء؟ذأ

ط!41بإ-؟نو-زةوشعبةصروأبووةرأ-الوفء:-دحم!زةوكذاالحالين

=ربم"ةإوأوقرأ-أ!هاا!رةاءتلاسبابيهقوونلوأظقرو-قةاووصلاوةلهما

(،-liyl?)
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:الزجاجمال.عوا!"طلىءالرةضءوةفءن!اوقةواا)ن!حاةايهنو

،قيزمأن"قلا،.بزالها+لأن،هـؤلا?)طعنروىالذىعانالإوءذأء

.11،،الوصلنماصمنآأنبسوززلاقيزملم"و)ذا

أض!منرىومماة:م25وأوهأاءاةرااهلْا-!اتهرض-ء!مااءال!رلو!

ابزمأن-اءلموالله-!اوظ(نم-2.!لمهوءا-ولىلهنو)!مةو4زتاو!و

،ء)3(مها-اءاطبر-ةواةءلىاأمفيزاوةد،فبصحءولى9.ا"ا.،ه!اافى

رب))5هضءنذلكو-!،111ء)3(إ!؟)تأجازةعاداهاةراأدطءير

به--جاذاءاةرادءنو،و!بءةءا!إة"اضاقاللْىاحع-(1اْسةاذهانا؟

51(اتاءاةراةمفرتصماىءفى(4أةإ:هسأل!هأيمزعهانأا-5أحةثنزا.و105

4بزاصو،اهـداثواام-!تروا،الواردا--اعءن1)-؟وةيينآوء4ء-لكةاركا

فيطئه!مأ"رباءلثخهـ-م5.اَأ-15هـأثءاهةقد-ي!)1(أ)-،ر)ا!ةرآنءن؟نها

4إ&-ىتهااء!ربهصْفىيـبمعراإآن%اةرعلىض!ما!ذءنثرأبمةاط،لضت!مفى

،71(ر"دهوءنة-لمهمنا?س-وشاإ-ة.لى؟ن؟15تما

ال!سةتمامو)1الاختلاسأتذ!وابنأوةر-أيهمالا-تلاسوأالإ-؟نإ=

-3ءاةوالإثباعوالاختلا-!الإ-كانإ!ثاموةرا-ةي!هـاالإشهاعمع

،أ)ةاف!-س?ح!طأإ-؟نةيماءبماةةد(4ثتة)كل!4ء!أ-،نةو1ا)هاةرو

وكهسالهافإسكانأى-511؟سة؟اءاه؟وصرلىأءنلدورىا4إ!ارو!

31ص-4الير!دى-حرا--فصة5اةلىمماو-لها.ا

041صلا،بماتوااتءاإيةر(1)

-ةم!ثر.17724ر-ما؟ةمبرأدأءصورذ631صر2ناةأفىكلهاأ2ز

."الَ!هذه-4-لم!.فى"ةرأنمعاقماراءع31(

.بحث-رىصا.،031-دحيألادكحور-(15)ةر)اثرز!إو1)فار.1(4)

rvvص(4الهءرا)نزعةهظاهرأ

783ص(تاءأامراء!اى!نى)ء--ث-إق)-اارصد،1(5)

773صء(ارالةءتداعوة"ةاء4ا)نزهرءظا)!ثبإ!دراةم!ج(6)

383ص)دابق1،صدر-)7(
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.الإ-كاقالزجاجتخماىءءل،--(نأبىب*ةءب"-ذافىمى.!و

بر!ثىههلهسغاطنالإس!أنءنإءاقإوأ))يهذهبهـوما:يةولث-

!يئا:4رام)طعنمنهولةأن!ادَفىو،ةشتواو!،))-ء"4فىةاهةر!إذ

ي!نولم،أ)ة-وفىو)هام،)خةمعو-ا،ءسيمبىءرنهة!الهلا.بنوبىصرأ

،لا*"اوالت!وولىمهااو!و،اءالةرلاىذجمازآةدو"لايذمعلاز-وءنهليذءب

لىأ-؟صااروىوتد،والةطحالو!لفىقيزما"ربا):ءضإء4ذلكو-!

بعدكا؟تإذأأ!اءءذهفىاطركةيؤبإ-ونأنهموصبلءةت4)ةأن

.(1")آيضأنح!تر!وا!3،كءتممىر

اءةةر...ا،ةا)ةرءذ.اْصصإبءنوود-إ*لاءأبنضروباأأنإلى!ذا

أةرأأنك)؟سأنلولا":وتورول،الأشإا"مر؟ن-أ!اءإ-كاـن

ءتمة،.4صهإها)ةرإ-كنو،21(،وبمذادابم)ةرأتبهرىء5بماإلا

،-هـ"ىقارفهؤ!و--اللّهرح!4-الزيات-:"بنجاةح!زكانوبمد)ك

ةاها)ةرهـذهفىا!-4عندفاعاوشةول،الا-ترأمغاتالواردألْاشمجترم

هـن-رقاةرءتماة.أ-رى41بمهـن44لا-قيأشو-ةر،ج!4"نوءيرهـا

،.1"،رإشإلااتهءةاب

حمزةقراءةتلقىءلالإبماحانصقدوةدة؟أ،!زادصا-باوثمول

.،")4ش/أإلادأ-رأةرمافهةإ،ةي!اآكامءنءلىرا!وال!لةهولا1

(2994اب!هـادءم!ابة-ير-حرا(1)

برجشزامر.تحصيئ092أاا؟زرىلابئالقراهط:ةاتفى4ال!اتءاير24()

166اإاسالعثاءاتإ4ر1فىالةثس)3(

351ص2برالاعتدالميزانرأجع)،(

http://kotob.has.it



)5(

!دةأءشباإ

.)1(،الميمإsحموإساكءلـغأز!مدةفا-،ل":-*اذلؤ4

ءخ!أ!-نولد-ى(51ءدة1ءناد؟صرةبإثباحصكاعصابئةاهةرفى-ا.ت

.4قيوا)-دىرفىثام5أهـاترالمثذوبم،)2(بمهلمثيدة)1ةلتنطقأ!!زةبعد!اء

.31(بادرع!د4وةمهرل!4علإثاوا

الههزةبعد4ت3-اإها....م!شاأةر"ذب1،1-بصاليةواذ5فىو

Jاؤرزلا!4!او5وهى40أرزاباا!!ضخر يماهرلدا"مةو-دءلىبل!رامنإصب*ث!

.(4)"فثر)صب!)و

احسة،أإث.اعإء!4روىة؟طعصابنأ!ازر05ا؟زرىأبنةولو

.51(،0!4ةورههؤ)*ع"اثفياو(ةةةصدا)ذْطق-ى(ةئ!ةأ)ءن

.،)6،ا!هزة-ركةابدحفىأثءولتوةد-

هـذدءلىبهـلولىْو،:طاطاءرضذالم!إكَلءِإو.ثءشأِت-أةاو)صمت

نءخأود.عايمءردI-صدىءال!لافربرهأنءثر،)7(اه"و!فض!لهاءةأ"ةر

4373إبراهيمسورة()1

113صاذساراجع)2!

73"ص2-الم!ذبو!ذلك.،أ؟كهرا!لاه9!قىاألَايةءذ.فىا.فار)3(

91صلمةرء!ناوص!بمد

.عإ-نسالم!دعد!د72-ا،-"اذصا)*ثر.اتاةرااىإ!ذبا4()

1"1اصالةثت(51

334//5ادهـصأأه-ر1()6

قإالسا،صدرأرابمح)7(
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ا؟ن،4عاهتءتهـ!لاإةولإذا5-بصاذ!-5هـما:ؤ!الا!وا)تَرأءة-/.ه!ر

)؟سوبمو!15وواهةإةر11الةاستلمأءناكاْوضرولىوأمفإم5عن؟ال!لة

ء(1ء)اهـذ،ءثإةيهميهاتةدأنإلىأ؟كلبم-تفضى

وثحم4هـذا":الاةةا"او%ولااءةرفيلةهـذهع!طءةبا؟زرىأ!!تأن؟

نءةوأ،؟تا)اةءقأنهنضةد،بهعءةماوعخ!قىاأ)ةوء.ا!إءإخئمأكاو

.318(13إتالةرشلأقماإ-.مةاالأ-رف

دل511-هـألواءدأنذلكءنتة،5...ءآ-رمو!نفىلوتتو

طءهـرد!لىفىاشاةوأ.دءمحاهاوصسن،لما)5يههدكاراة-ةء4اإثإط))ص!

ا!5بمإإلاثلا!ادءىلا،اطرقإيةضا--ضأو،الرواةإ*ض؟يةردا

،راةو4:ءلم!ة-مينالثممرةأءإ!راءنبهوهإةرانماوإ؟شااءوأماصاي!رلا

.31(،بمءاىلطوالظح،لة.ولاإءبإقىءهةةاضهـ!"ج

،إجدالههزةهبا()أدبْدةمثا5أوةر،:طأدإ.!رإفىنحياإوألوقا

الإثءاع؟نوا-ا.الإث.اعءلىذأأثجوفر،4ءةفىااطلوجلميه-ةص

أقمِهـثاهاأنءدااءةأ)ةرههـتالطاء-ضأ)ثعر-اىضرورةفىإلايمونلا

ءإا131مه2ةأأ-ماءنةفان)-اءبأءكأااوىألرة"بركأأهاءا!ءزةيلإ"-3

ن"تف)ا--رهـذافيحونقالا"هزةمنلميأ?وصإَاإرأدو،ادأمزةا*د

(يرأ!رآ)و(ار؟مإ)!روأبىعنروىمنإلىالمؤ-وبيف))ض!رجأس

.،4(اضمتلاساَذلاث؟نوإنماَ!أبالإءر-ركةإ-كاـنإهنسوو

15432?طاال!محر(1)

91صالمةر؟!نمضءدرأءح)2(

عنه.نقلا-71صوالل!جأتاتالقراه3(ؤ

صهـوعنأبىوأردةاءةةرالإس!نللشدأنجمالالايدعبمالدثنا؟تْ(4)

-يبو؟)بهنوانذلكفىبةناراجع-فىْظرىأةوى؟لفاءاألم،ختلاسصل

بمصر.ئاالمحاردارتوزيم(ءوالقراءات
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يهخمدلاالقولم!اصاحبذكره!ا،:اطافظالدأتصروأبوقال

جوه!اىوولةراءةةاسال!اأءلمءنأأو؟وممروأبىعنهثاملةاة4الأنعليه

.11(ءدذاثلةيهمي!تهدأنإلىل2بىاب!!مضىليسو

.تمددةتراءاتجاءتوبما،إ"رباعندورة3ءث)فةلإثباعاانثم

،إصهوء4اا!مزةإشهاحإ()2(-ةينالفادار-أور.ئم)اظ-نقراءةمحل

ياكإ،.*ءدإياك):-"الىمولهفىتهروايابرءضفى(ورش)ةاهةرو!-ذلاث

أفنهل)روايةفىا.نكثيرةاهةر2و!ذلا،(onالدالنهة!إث.اح(ة-ةحين

ولهاتةاوقد(4يصبر(،وإتقمننهإ):لىمابلهةو(ءنلتئ)!4فىءايااتئيأب!

:ةقاالاطجةتاببمفىضالوبهبنا

اياء.او-ذ!اةافاسبماءةاقرا(ب!بويتقمن)فه):-بال!توله"

،اثاهائهاتإإ(كثيربنا)عن(ةنبلرواهـ)امإلاكمرطاإلابزمءل!*هة

:جمانو)فهاضافىوله

:ةولزأ)صه-يحءرىاحملاالفعلءرىءنرت511ءنأن:أ-دهما

:أثدوأ-يدزقيألم

...فاءلهوزدق+لىا!دةهـوةهـىء:يقول"فيه432اأ5)د.ووالب!ر()1

بدلا!ورةابالواواةودةا!فيأموترأت...فصلةوزنعلىأفدةوةرى.

لاأءرفاممنى--نةوالهراءة،)وفد(!حوهوةالاوامجعصا-بظل-الههزة

ءنهانةلاصأةا"يغوأم:ظلثم...ا؟غى.أبو!اتم15ذ!ربلالمرأةهذه

أنهيفالمرو،)ئمارةوؤنلى5أدك!)ءلىبئيدزو!را-الهربلةاتءنهثى

،وشاحفى)شاحظلوا؟إ!ورةاالواو"تبدلالهمزة

514آيةالاعرافصررة)2(

بير.بنصرت23صمألاقلابئالتوصمحضواهدراجع()3

309يةيوسفسورة)4(
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زثاد)1،إى)+-ونلاةت.لا-تىبا.والأايأقهكأ1

الأفهإلا.علىاجازمالدضو،نازملا!ى-ذ!أاياههـذاؤصةلوالاخفار

اطروله-ذزتلهلةءدء،ا!فإ،هاجدواإذةحالرءلىلةالداتاءركا!سذ!

اطر؟ت.تكاماءلىود)تمةاء-ااقاءتلأضاالحركاتءخا-ولدتإكاأ

عر:أكاضرورةفىاجازمامعإقاخ!اي!وز"اوإ،عا"تدل

ءلهاةافاإقىش+لجارْماللدضوا-اءاأ-ةط1.4:اصا.لىأجهوالو

.عرأ3(ا)ثاقالكا،الإث.اعالياهلحدْتلةظاأثء"،اوم!رضا

)3(،ء-الءنجاتهـا؟اةشاإا).كا!لءلى-رتاذول1)

008

قوهه-جدو؟ن،الهررمىرواحةبنجذيمةبنؤهـيربئلقيسالبات)1(

فأخذها،فعهاساوههدرعشأنفىضحناهالعبسىيادزبئبيعالربينوبينهأشات

فىا)خرشببةتفاطمةبيعالرأمزهيربنقيماسفاعثرض،عليهيردها"لمءنه

قصعدتهفةال،سبعلما%لىثم،بدرعهناةش!اير!نأنرريرءبسإقمنظماق

j"lj-نةالضزا)نظرأ:االيتهذابياتهاأمنالتى 534 Loo rلاةراءالةهـ3ن

67،صا-جىلابنوالمحتسب223،ص،188ءل!3بمو161،صا-

(95ص2-)سيبوبهوالكتاب691ص

بهلبا(اة!إثا)ء؟ن(؟اتايا)الإ؟صاففىالانبارىفيارواه)2(

(25صابم)الإ.صافلفاأاليا.قلبم،ْةةصةا)ياهتياكأاالكسرة

بهوامشهاب!دما!ا17تمصرخالويهلابناصبعاات5القرافىالحجهَ)3(

.بيروتصسالمالهالعبدالدكترر!ق
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،-رانلم!اهـذأنإن"

:5يخ!اإلوأإردةإقراءاتا

)11

فى12تخإةو/)ن)ءنتلتوأيدإةث!د،ان-ر)-اناهـذ3(أن!8--.ا

.)3(أ-:حةاءناء،ورةقراهومـهأانهذإِءناإةك!إننو

داتيرلسا-رانءذان)نظلوا،ة4*اتمامو-63-47طهسررةأ)1

!،إثلىاإةلتكمبطروثذبا،إ-ءرهمأأرصمءقأكأرحأأن

صوتاسمءذهإنو(ن+)إنءنبم-بء-صوتعماس()ن)")3،

أ!فيت،والنونبمء؟صورة)االهزة!ا!نإثارريئكأءءقنم!،بىمط

من701صنظرا-ءوا)تأكيديةا)تة،-؟يىءلىا-رى)شارية.وتايهماإ

-(؟لضودراسات)!منران!؟ريمقوب))-"بتورالد!-ييرا)الأستاذ!سث

هايوالأ*ولاءزءعثهـ-ا)لثاءنالمجلد-القاهـر+جماممذ،ثاب411كامجلة

5691سنة

أتالةهـا.فىواط-ة،431صذب21وا،25516المحيطا:!رابرعرا)3(

وشيبةوالحسن-عفرابوثةرا:الي!رفىظل-217صخالويهلاثالسبع

وافيصا!بووأإوضبيدوأاتضيار.فىو-إفوبوأ،وصدوطا-ذ،ممشوا

ءقالسبعةوالصاحباننوالا!وأ3،.طااجبيربئوايربمربنوافىا،عبماء!يحى

وةرأ،ةا،كذبصاحبوظل-،خفهيخةوإونبأ)فهذان،))نرنبتشديد

ويصقربجفروواواد!افىوحمزةو:مبةعاءروابنأافعو!:ألاتون

المثنىلزمهنلنةءلىجما.+"ا،)فوهذان،اكونبآضديد-العاءروخلف

ولهم:ةالحرببعضءنقL(11-3وةد،إوحيأنأواشاره-."الالف

."خفانءخاإث-تىمق
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8!خء*اصرر!نااوفىإةوناإ!خ!لهف-،أنصرإ-ا،11ذ!إنت-3

-ةصةاهةروهىذان(5)فىرةء؟-وأء4ةا11و،(إد)فى4!ةسالىفالَاأن

اَ.-صأ4ب5-هـىو(اأيئو6-ر

انالتونتير...ماء(ةديةأ)01أءة)"كأوهى؟،ان-ر)-اأنهـذإن"-3

.إ-5*4اءننجا!+ة؟هـ)2(اأءةةروهـ!ى،بم-ورةثددةرهذان(!ن

فى.لاباو5،(ت)1من)):ونإ"ثدتد،انءرلم!ايئءذإن"-4

4:ثو!ئ،ل!.511بنصروابهِبماأر40-:بأءةزروهـى،الْالفإدل،)5!3ت

.31،وأ-رون،ا.صرىاواط-ن

جونأ-ءيو.!الجيعفىاكونافية!::ة،)-اءرانذان)ن"-5

*(4)رةه،ء!4كفا:اأ!يوو،بمنةالص(ن!)

ع!.،حىإتر*(ز!اْنءي41بةا)ساغاء؟اةر،أنحير-االاذأتإق"-6
.5(مأNاا

عل(ماالو-لو7الإث(راءمادبإهر،-ا-وأنشلا!ذاهاة-7

.(61()ن)

،ىوالزهر،ء!وةبووأ،برهـاإوهـأوفيه25ءأآديطأالبىرظر1ْ(1)

."وحةصلصءدانبنوا،وحيءدء!يصتفيوا

6/553بطاوالب!ر431صالمشرءاتا)اةرلىلممذبابمحرا)2(

(r)والمحن4ثعاوقرأت"ة4ولى6525/والب!ر431صالمهذبنظرا

ين(مذن))وحرإوأو،يديبناو،يربربناو،!شلااو،رى4-ءاو،ءىالنةو

.،الالفبدلهذينفىوبالياء()ن)نونبتشديد

2هـ6/5لمحـهطاالهءرفار؟1(4)

بنالهظ(انسا-رالاأن)اللهءهدهـومرأ:وةب-إقادا1،صدر)5(

."ب!،كأسىالزهااءزو،ء"لوخا-

لى.د4ص1سة؟(6)
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اله!وى)1،،منبدللامبونيرو!)أنب!تع"أن-ر-اءذانأنة-8

.المحعطأ2(أبىاِفىصإنأبويرو-4ة؟ء-مودابئةراءةوهى

:(إن)صل

.اإص!ررالرأىjAوءذاطبراعوشفالا-م-ةصب-1

.4()(-دا-ناأحرانإاثاعر)اقول(عrءمأ)فيأابزتى!ب-2

r-اهبمأبرمحرارااستاذفااختار.الذىوهـو-معأأبىالجزأمقى

بهضوالى،6(أيفشرنبوىيث-دإلىو،ية،5(الاَذه5إلىدأ)-ةتامصطفى

الفتحة-وإنالإسناد)8(ءلماصمةاإن:اقا.لةايةل!ظرتطءةأ71(الأثهأر

-!يثايمتابأفى4المةذ.5ذكرسبصويهانءكا)8(إعرابءلاء!ةلإ-ت

.ا(يأ-وذ()ْياأبك)ن)يقولونناساَأنالخلإلوروى"ةقال

بينهمأعص!فتنازعوا)مباثرةقياياا)فالاَيةفى(الىجوى)يرثد()1

.(الن!وىواوأءس

6/552الب!رشعرا)3(

-الطبعة-134صللسيوطىافىوامعجمع؟سحا!وامعكلعظر1)3(

!41327سىالاولى

الخانجى.طبع121صايو)معوالدرر،134صوامع41!ع)4(

36طه(لساءرانهذان)ن))5(

.(المصورونالقعاء4يومباعذاالناساشدمق)ن)()6

11093يهسيبووكتاب66صالفوءإ!ن!ارا)7(

91د9سض4طبعبدهافا53صاخحوا)ءياهرا-!)8(

بمدها.فا97صبقالساإصدرأ)9(

11182ا)-تماببمحرا(01)
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مكلئ)!ن(:

.ةالنطإينو.اللهفىراك3.ا،"ىوهـو،"مو!يدنيمامهامن-ا

،،!يابمارو)ن)/برإزأبنالومو.(ابرأجوفصر(نعم)؟منىقىتأ-3

عايماإلأخةشوضرج،)،،اليكحماتقناقةاقهلعن)لهظلإن01جوا

.()3(ان-ر)-اذان5إن)اءة-ر

الأستاذليقووعا.(ية،4-اليهإأشاركا،ا5الةملى،ادخ-3

.5،)بي!قودإممباروعةلدا

41صراوالهمع65صوالةء3ءك4.صوالشذور47ا/!ا1)-كتاب1()

111صو901صلضوء4ودراسات8/78تميشلابنالمةصلوثرخ

أ،نجارىلابنوالبيان،بيروتطبم218صخالويهلابنالححهَاظر)2(

بنعدبئأ-دايفتأ-والاذداءالوةففىا!دىء:اروافظر،14512

141صد!وطىوا!-ح،الحايطبع602صرفىالاثهريمال!رىهد

141صالاهـح)3(

28311و111927)-ممتاب)4(

/()ن)ا.منمبفىا-بـباصأأ!والفهلىالمعنىهـهذا:يهولث-5)5(

ثم،ظ(مو):دأز(؟ظرا-)إنهيردتة(حمظأَزتدإن)لنانقو،4بيالهر

لصمير-برودممنه،لإنبهمفعولزيدآفإن،يداَلزآخبرلواقعفىأليسفقاتم

اقااقاعدةاءل)نأءمخروجفىالسهبيفسروهذا،هوتقديرهءصذوف

-؟رالمت4إ!تافى)قأهرةباالمغوىافيمعكأو،مصطفىميمبرا)تاذالاصورطها

(4")لغوثدراسات-ءالإسنادءلمالرفعأنءن3791اقاهرةا(الت!وإ-ياء)

الاولا؟زء-ءمثرن't!"ادلد-"قا!رةجاءمة-ال!*داب!طيةبم!لة801ص

.ا؟ريمقوبالسيدا!دكتوراالاستاذتأليف5791مايو
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ؤ-!"!هإ-"شإزء3ولتاوءن.-فيةت)ق(1(1أ:فىإ)أ-ا"اء"اءنو-4

.إخا(-ر-اإلا)ءاءذالايرأتةدوا(31()إلا؟"كأأءبىءلىالدأخى+إيلاماإت

(ن)1ناْإلمطأءإترإهب!و":لهةو!ىمع!فئ5جاةد().ممهئ-أقىو--5

ءإطوايمعاخل،-د(نأ9و،ل5"الأإ!صز:صرتد()أنلاإةد()لة."لزلمضةف!4أ

)3!"ءاسعلأا

أء،(ةا.و

دْ.ا):ويدثدةأى،،لةةة-أ

اا!دبمتوالأ!تأذانظرفىطث"ظآ--55"!ىو،اْةءلةإءنتةفي"و---3

ا!كلف4أنا-ربااتحأةاي!اإ-5التىوه!...،:يةولث-ب)"ةإ-!دأ

فىالأصلهـلى/)صم!ونرا)*(أن.)ةإنطءيم!خى!أ)"-5"دهو!هت"ةثلةإ/ءن

نءاءةلةأ)أخهـاإ،*مثهدد!)(أن)فص-ونآلىولأا،(يدثد)14)-(دطأإ

.(4)("فهةطا

،ء+

ودرا-ات/1283وا)-؟تابيعدهافي/131هـشاملابنقالمصراجع(1)

ا)نأةية(إن)بحنوانمقارنبكث!ةيما15إمدؤا77صبم7-0)4لغرت

،ارتو،ووليشر،بروكلانمثلا،-لمضرقينهـق)-عثايردةءدآرأةفيهذكر

وءير!ور!ندوف

قت!4ةة41/074صإ.وث!كتامشهاظر؟وا6/552طباإء!وا(2)

نإ)فىيذهـبون؟وفيون11"فيه!قولاد؟ضابعلىا&يرافىشرحءققالمحةْمله

ال!ملاْخلمبأناسيدأهـوورده(لا1)؟ءقواللام(-مابمعق)أكا)ذ!ذ.

8زيدا(إلا)؟منىلزيداالةومجمأءفىقولأنبمازوالا(إلا)؟ءفؤستحهل

14613نبارىألالابئألييان؟فاروا.

1f1'-طالهواهعم!ح)3(

011ص)4(لفوبةدراسات)4(
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13إن)صلمنب!ايتحلقوما،الواردةاءإتأقر1ءن-اءاة"ت12تداث

.اتالقراه!هذهمنالى-إةءوؤفىنرأن.ودوالاَن..أء،1جروأ!اوءهتا

ابياناا"لمثوإ

!أزعاغ،وم3او51صباتاءالةرفيطثون-..ءجب!عصأةالن!اإت

ء،ابم،ضمم)ا!اددانهـذافىرأيتماأء!ربوءن...الختلفةمومقاا"-3

ية،اة-وأأقياءدةالةتخاا31:قالواءبث(ان-ر)ساء-اناإن)ا.ةلاةر

)31515(!لا(فيهـذ)أ.ةةرت!م5-اةل!ا،(31(ينهـذ)نءوأن-ة،1نو؟

--ضاَأ15بمموا5،عومةا،زءدةاةاا!-ب

ومع،41(سه+*.4كاتاهماا.-ننا)ةرتينهـاأنالمصادةاتيبخروءن

0001أطخاةإإت!اهأ!وممنء!ماوأ!دةؤ-لملمذلك

أ-ةلملأتء،اءاةااء!الأ)!أ-لرءأه(ا01صأ)1)14ءأ-
ررس.وهر.*ب!روبو-.ارر

ا"-اةاقالذأفاأ6(-قلإ-كالماتؤة.فى،1و،(إن)ءننصأةإهـيدؤثفىإ؟خمم

؟وتلا!!دهءن

*دها.فا132صا)*شرالةراءاتفىأ"مةمرامهلا.ظرا(اأ

123صا)!حزرىلم!لاالعشرءات)اةرأفىالنضمربمحرا)3(

341صبالم!او،53ص4البرثوهدى،إق))سا1،صدر31(

،143صذبوا،2،افيرايصلاهو)ص!اف،321صاْظهـا)"ثس41(

ص!هصةالبروهدى

ا3iصالمشرالترأ.اتفىذب1،3)5(

انهذو،اكونبتضفجص(إن)-ةصأفر،ةلوثةةبو-إصدراةس؟(6)

ثددأنهإلا-فصةرا+ة:لكثيرافيوهـرأ...%فيفةولى!دهاْبا،لف

وةرأ4ا)ة!فضفى-ذفتاقا،فردافأءقللتهوثضوذلكأ!ذان)مقا:ونا

)كول!!ددإلمث...زون)اءاأوةر...5ا"اباينهـذو،ا:ونالدإثدوإوصرا

"،)فيهبا(نا!ذ)و
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-نةق،ضا-..-سنإة.ولبىصروأةقراهاشة-لوأناتظرأمن؟ن

13ةإالأ)فا+ةةربخ!ف))فىصبلحافىإتإهاإالمة!ابإسفىةواءد!.ءح

هـناْ-دأَواممن...توعةالمصالةواءدءنوص"وهماظاهرهـافىتخا)ف

إىذن005المءسيما--ريماوظلى.اكعنؤصللأاتالةهزءنإ-لملماءأةرا

تارةأ"تفأواله!وم،تارةفاطةه))ورهزءنوصرأبىاءةةرفئقالوهءا

ةأبابر4يصةو،ا)ع!هبنصرواإأث*ءزاءالةرالى)--،ح---أ-رى

:،1)،ذلىثءلىبمترى!أا-تو5:"يى،انهءاةرءلاء"ة-آليقوحين،ه-يافى

.ؤتةولا-4ءسق،يرد!أو-أ.ةإقرأ"ذهيما-مالزجا!إلىاتهـحثم

وكأنذلاشايةول)3("إ!-فاضلافلأض!اصروأبىراهة5آ-ينلاة

الروايةءنقوى!اَنديموناآندونأ-!راعاأ-ترء!اةدضروأ:ا

،وصهول!لاوءد،4ثي"وءنهـ،-31(!صرإوأو4أ)هُةكلبهاقوهواا

إفيؤإأنله؟نوءأ،"ت!ء"4صتاهةأقر1أل!أ"ةانأعلىي!لموهـوأشعوإ-15

بمءير.أوماءللص،ذلاث

أ-لمكل:ايماؤأتتار؟،يةرواءنثربمافةي!ا(ان)هـذأفالآة51ةرأءاو

جيهتوو-..يدإت!فداإينو(إتاءنإتونانخة.ف.ينحاو"نرو!..فىاآ

يةول؟لةةإاءنتفيفة()ناأبإءرفىتاخىصء"بورا!ي2ات-في.تا

-برهاْء.خد(/هـذأذنتجوبةا?إ-4...!اصدىلامهصلاول!هإقدمااةالة!ا

(إنزو،أزءاة-ز(إن)،ين-4لا-فرأءبرءذالمدمأد-اتوةدادْ(-ر-ا)

392صر،?الاةرانالقرَء+اقبمحرا(1)

793ءرالمحافىبرازا؟ظووأ،25إه6المحعطال!!ر3()

يةروافىوالبرهان،367صخيهوالي24صرست2الةفىجمتهشظرا)2(

فا3ص-ظءحمهـالمغربىبئموصىلاصسىح-الهلاءبنءروألىءقالدورى

الشيخةص"لةلهةورا!له4؟؟تا)-ودانفىعلهااطلعتنادهـةءظوطة-بحد!ا

.نداالسوهعالاكبارمنهوو،ن15درباميرسإيض
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الامأ!سهليينةالكويهضو،4ارةالكلالام1آ-مىاو!ذ،الثفلةءن4لخفة-لم

أي!ملخودفىو-((11ان-رهالاإشااهـذما)ال!ميردفتة(إلا)بمهى

.إءدة؟ءفصللاب(فىخلال!اطبرعلى

(ان)هـذفىيفلأاجودمعو(اانءنالةونآضديديدا)"صمدةا،ةرأهأ

ى-،وءفنديدهـؤ!نءا..،.هاi:ء--*اَوااختلاةاةالهءايما5ضتاف)فةد

أ!والا4ا)صحابهضإلىوْث:وا-إءإَإن!رأاةرأ.ةاذه5أْبمرءض!مأن

.)2(ير-فدمهنالذْ!هبرا.ة...براءءخ!!ه!ءزورةمد-و-ة

ا)ةرانءلىأكأيىرينأ!إخةَاءلىاطادبينالضحاهب!ضأنإلىدا5

للا.ثرة...أَر-!ىااإ!إاَ-بمر!إةهـوأو،ينءتاإماأءلا!وْاوفديمحمرا1

نإ.ا001كأإررصا13َإ"ةيثفدبرا!ينو،وح!ج،أدلةءن4إجاءواما

51-و،عامجهإوعه!ناطااقيكيدى؟،الطكاةانصاةاتتحىدى،صوص-عر

.ا(كأتص!نأ3(ا-تثسةينامنأمإت-ر!فياات-اةاءننوأإ؟

!!!

؟أت-داَ.يدتكإكنكاءلةأ1أةصوصرإأضعاْنءدةإلماتمامءنجم!ن؟اور

تدأبردأي!ةبمداولىهفك...ضرىآ2"بمءنتل!ارةيما)ترىو،2"بممنيىْاآار

يةالن!والدرأ-اتإلىتصاف؟،عام4إوبمإ"ذالإأساالم!رلةالىيضاف

:صالضصولي!!و،اطصوصو-"على

ورقةطالبأبىبن.3ع!،لىالقرأن)عرابءصكلتفيررابمع()1

-4سير.233االكتبدار4!وط(801)

جرهذاو)وةي!اهـا!مدفا34س!ررالشذو61552لمجـطاالي-رظر1(3)

.(.--و%وهءنثصحلاباطل

أرشإثو!ت،الإسلاىاتةسيرامذا!ببه!خافىت!سيمرلد-وثلأ)3

و!ثير.،!!رهماوخير،المصا-ف)-تمابتهءةدفىنجرى
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بلهإن)ولونةةاساَأتاءلم!لوروى،:ا)حةابفىيهسإءوقال

!سوزبماوثبهه(هـأضوذدزإكإنه)ةةولهعلىهـذاؤة!ل(مأ-وذزيد

:(بمرىالايمءسفياوهـو)لهؤونسوالثع!ءرفى

أدلموأروالىتهمأوضأبية؟نءة-م4إوبم-ا؟واةتَيوءاو

الآخر:و!ال

-!-ان5طءد4نتم--ات!قس?جهوو

!مقوليثف."هـذاأنالخلإا!ءموش،الإصإرإلا"ثهالامجسنلآنه

:(دقرؤلةأهوو)لقا

إثازراءظيمزفيىش)-ءنقرا؟ىءرةت!بيابم"تؤلو

ورإصماأءظيمز.به!و)حك:قال؟نهالهرب!مفىعثرأبأ"صوا

!ةأةرلا""رف

بملىوءزلهةووى.ءابتدو*اءلىتيإيضهـهـكلا؟ا!ذرصاْمصر:"أو

:ءرأمفأاوقال،أءثلوفء"روةولء"ع!اأى(ء*رو!لوةواعةءا)

س"ءلى"ضاإرةوقإ-للاأخ01آإبااصأل!؟نإصةاطابمتتدا

طةف،ارض!أإأدلى.ألونهلم!دإبموإ"صهـءفأ5تاأاْءبْجم!أإءاءأح!لتاواظحما

،4ةواَءلىور"ورا!حضايمنوإطاصانصى14َللثأةو،ْالمض،رء.ت-أو؟كلا!

:?ىالأؤولأ*اوتفي!أ-يمنءو

ة!رولو!سفىمنصإكءاأنعلواقدا"ةد!-ثودؤتيئلى

،-روففىثد-له!أطذي!ودْلْأنا!!ذزوااةاهض!7ار%ءلىذا5ؤإن

ضيارلإا)-ذؤوءلحأ-ذؤوأ-؟غمو.(يفىإ)و(أن)لةي!نزأه.تدالى6

.(1،،(كأن)فىالم!!ا"لموفى؟(آن)فىرضيالإاذفطءداءذف11-ءلوو

.مدما.؟ا81I!اا)-كاتاب!11
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و)ن،لذاهبيىزان)لونشيةأنجموأءلم،:يقولآ-رطنءووفى

13ألىو،ضفيفها-ين()كن)ب!نزلةجعلهاخةفهااط(كلتل!فيعرو

نإاذ)كومئل،بمايئفىا!ا(ءا)؟نزلةهـىا)ى(بإن)تاتبسئ!اللام

صوإن):الى5وقال،-افظلعا!اهىإمما(صافظعليهااطففسص

وابئ)تهالىوظل،)كوبمها)و،لجيعهـىإ.مما(محضسونلدينابرجلما

قذهنو-دثنا-(ا.كاذبينألمنأفلنكوإن)-()فاسقينأكثر!وجدنا

رهونيةينةالمدواهل-،لم!طلقحراإن5:وليةمن))مربعمنأنهبه

ييهلدظلواكأن؟،يتصونويخففون)مم(أصابكرح!م)يرفىلما*و)ن)

يغيراشىهنفسهمنحذففلاالفحل،نزلةأطردلآنوذاك،-مان

فآدخلوهاْاكز!وأما،-ذفءينهـليأولميكلمصليفيرأ؟،صلمه

صوا-!بقداهالاحروففىأدضلوهاعاباطذفالابتداءحروفق

.،)9((ما)اُيهاإ

ة!و(إنه)الجـوابفىامرباتولوأها":أتطااحلأ.تاب1فىوتقول

إلاأ)سطَتهاءبدونأى)-(الاه!زإن)ةكوصلمتوإذا(ابمل)بمننرلة

ألشاعر:لظ(اجل)بكنزلةالنىو!!

أرءثنهويدتفاحاصبوافىاذلأ)هوبكر

إنهأ2(فقلتبرت3وقدكعلاقدثهبويةإن

بهقثوهـو4المدتةأهلمنر-لعنلاأ!ممنو-د؟ى5:تقولثم

.ء)3((لذاهبزيد)ن)لكةو؟لنكامةهإَعرحمعأ

12831الكاب(1)

.بمدطفا11437بق1)ساإصد)31()

(r)12751لمصدرانةس

!اعةلدا-.)
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ضيب:

أنقارواهـنع:يراحديثهفىتتاول-اقهرحمه-يهبى-5انشىفأ.ث

يؤفجاْنأراثوفينهباَه!صوصيرأوهدرهإنأءمءذفنذكرالدقيقة

هذأنإن)أترءناء-ةرفىاءذفمناةسبا"ذاءلى؟"ا)جممرالآية

ب-رةحءوشحفىوا"!،1(أفالمهمنا!لألةجملوكأده،()سا-ران

.()ن)

ن5ءإ؟اتةطبقلامثأذكرولحنه...يمةامصراالاَيةيذكرلمنهإْصيح

(...نهوكأ)فا-دتفىقاتالهذو.ذ(ضوءأيدزإلمىإن)لهةووهـويةواأزأ.هذ

.طءتثالااو4ةلدافى4)تاءه(نهوكأ)

11:1أنوءرر،آ0ما-ظوه!ادً ua-ؤيهااهربعنالضا.ذهرواا)ذى

اةصبأت!لفلا(ان)إ"دأفيا؟زيرفعأهرباإمضأنءلىوا!ةدلالة

س؟،ويهقالو)ذلك...-)ءلةألامْةءذه)يمن...ءهروفهوالا-مكافى

.")2(ا"ربا*مفىأ!!روالةصبش

المرحومأستاذناإ)يمايم!-تداْنيمن)فةؤدإن!أةىءمنيمنوء+ا

والؤتمم4،الإسناد)3(علم1)صء4،:!ال-ين...لةوة!-ءص!فىاهيمبرإ

-أ!دبنالضإيىمأء3روءلى-تثنالهءسQoن)ان!اة"أ4،اب!ءرءلما؟ست

ا"ذجون!نه!رو،ءتأولوناأصذوو03-!ه?4))ذالةرص"ذه40علإافةصوهد

ضييرا(إن)أءمدروادة..-هاشمووا)ىاقاءدةا!تتةق.!اهـدالشا

.ثتأراعوفاءلمذ

.(لا-رانهذان)الجثه1()

1138ممناب1))2( Y

orصاله!ر)-اء)3(

)4!!I78صإقا)ساإمدر
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الإء،لاؤأجاز...4")"الخ!ةة(إن)عنيثالحدإلىسدويهانتةا!ثم

ياتاإلىا-ةةد،كاإ:مربءنروإروىعلىء!ماكهفىم!!ه!أ،والإهمال

ةرأولناهةةرالأولفن،والإهالالإعمالةتااورديمال!رنآاقر1ءن

طاصوإن)!الىقولهقاكاوءن،(لمء،أإكرن!3وةه)5اا!إنو!

ءلقمطرأالإهماتآنإلىوذ)كذا5ةمدإثارو-(?سونفيا،بم-ح

.ألابرلتداء...ا!أ3("وفافى-ر5نأد-لموأكثرهمأءاو،:قالحينالإع!ال

ح!صقراءةءلىتنطبقالنىاحر،.4أالروايةادؤأخرموطنفىعاد-م

:فةال(إن)ءنأ)ةون،ءيخةيف!؟ن)-ا-رهـذانإن)نما-قالاتمام

()3(،اهبلذ!)إنز)دُةو؟ةلاِت!لياءرصحفهأ...اضملاثنىءنحدو،

أحةءسيةالآهـذهيذ!رلم)ءنه..الموضعفىهذااءةاةراتدءيمأراثوع(نه

بملقولهفىإ)كأوه!،مباثرةالمعالهـذا-!ة"ال15ءيرذكرقدكانوإن

.(1"(الأو)!نمنأ3رذنأعندأنلوولونلةنوا؟وإن)foرذ

لأيةاذ.5فىو-!-اقهرحمه-يهس!.و)ن:يةوللل!قيقةأصا،وإ

ةقراهو!،)كضفيفجازأة،الى:?4اءاتللقرءيموأكدةدهالمسافمو

!نإةالحاكَاتاوفى،الجهورقراءبوهـلى،دثد)11اءةةرجازأ؟،حةص

يت.رأ؟اء-بيناقرأءلىثنط.قسذ!رءاو!الآ-4تذكرلم

نعم()؟"ىبا-وف-ر(ن!)د%لورأأتص؟بزإ-ض-"راَخيرأو

وهناك(،.(-لطآ).طةزلةةاو(نه!)أبابوفىأوررباةولأءاو"ةفةال

،أدحتهاء(إنه)فىالهاهبم*لاحىين-؟بويهإديهرعىدقيقما-ظ

الما-ظاهذأ!دو"ذا،الى-اةبهض1104ذهـ!عاآضيير15-تيولم

382//1بتاع-11عبمار(1)

.إصدرانفس)2!

47511الكناب()3

قي.الساإمدرا)4(

374صا!درا.بى)5(
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اسلاضها!،اءلأن،،15ءبدون،(11(يافئإن)قاتوصلمتوإذا،:فقال

ء(1"،الوةفإب)فىمةررهـواوةفعافىو-ةبصالوصلفىتذف

ءالخاص.4مخافى)،اوا"خج،اءاتاةرا0!ه4وبمة4قي!-الو؟ابنأءا

:يةولاء4لىأ-تصح-.ا-خااءاتر4لابالاحتجأج

أننويدءُشدءلىاهةر11!حأ(انحىر)هاان!هذ)ن):لىأتلهقو"

ها.خمةاخ!ءاف!!ءمعا)ءن(احةص)و،ع!ربئالاا(اذ)

ةإنه(وعهرأبا)إلا(هذان)"ولهفىالأ)فلةظعلوأجمعوا

.)ياهبامراها

.15ثددفإنهبمثيربناالاالتةشيةفىالئون.فؤة!يفعلىااْجمعرو

ا"تج!آله(ءذان)ق.(افوألى())نؤشددالنونلمن!أفى-"

باخهناةر6أذأ5أشلتعالىإلتهأن4"رعباسابئعن3((رإضحاكا)بخبر

-4-اص-كعببئبلحارث4بارزا!فظةوهذه)ئعرباءأ-ءن-لىص

ولاحَةضىاتصبلاتة:لوضا،وجهصفبالألفالتثنيةمجملونلأنهم

:عر!ثاظل

ظيعاءاابر-دفىإلمغاتد-اأباهوأبراأةاه-اانه

الكتاب(1)

بابفىءتيلوابن،والاتهوفى،بمدهافا28112لا-ممعاب)2(ر)جع

78الم8يميشوابن،ايضأالوف

وصحب،سعيدابايكق،كصبفيءرفبنسفعانبئالضحاكهو(3)

قومه*مناسممقوسمءلىعليهصلىالهرسولاللهوولا.وال!لامالصلاةعلعهالني

صى3-بةالغاأسد)ا؟ظر-ابهسىاواطسنالمبببنسيدعنهوروى

3*).

.)29ص3-قالساالمصدر4(ؤ
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،بم(ءوانة،4لارزاذ.5تواةةافلأاإادا-ارت4الافعا!ذهذ-تا!ل

.إص"فأفى:؟تءايغيرواوا

،صلمهـاالفأتيدةأكتءن4ض!في-1501نهأأكون-ةفإنواء!بم-

لحنلاوالافظترزيرفلم،اليخدأوهوأصلهإواَإصوء15ًْإ*دكانءاورد

)زيديقاللاالمبدأءبرءا!اتد-لاالامأإنفيلةإن.ا"ط4ءوأزةفى

:لاثكهـدأث)كدوأ،.-للض؟دأ-!ذلا!ايةهلءتبامرأءن:!ةل(ئماةا

)1()الأ-!الاويمهـمالهلاهيئا!ظلهبمريرومنلأأتظلى

الا()؟ءكامال!او(ءا).?ىهـ!ةا(انا)حلأونأن:ضرالاَجهالوو

كلكلا،اءلموألته?ءاه(،2(-أظيهاء)11أ!س!لىإن):-ءالىعقوله

."3(حافظءلميهـاإلا.ةفس

0251؟ا-كاتجانإثددةأبإصأالأءورأولى:ابردأا"باصاإوأوءال

!إتفا4آ؟ااقهن)5:له-الا-االأءرانجاإيرأ4(الزبئأقال؟).*م(؟"ق

:!أؤثد(!بمأورام")دأرا،1(بمراو))ن:لهةقال،إلهك

3ء-4أو9ثإ--:كابالف!ىالهواذلجمد

(نهأْ)ةقاتترةدبموكء-لاتدسإبيقانو

18صالقلا"بىئدراة.ظر1(1)

(2)I 44؟قلطار

(357ورقة)،نبارىأنلا؟ط"ةإءهـابء!ثبفىالىاد.بخر1)3(

+نحطوط

161ص3-رلةالفاأسداظر)4(

ت1الرة.ة"شبناللهعبهيىالىاباوةد،485ءر4بما!زانةفى)5(

،031ص-3صللمةاحو:س،927ص2تو574،صم1-بال!تاظروا

يبا!ظ=والاءينوالبات(175ص2-و36ء!ابمءشأمأ،بئالمضفهـفى
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ت!خلةلاالاَماإن:لهةةءل،اس!تابماهأوصلها،(.نه)ةقاتأراث

ْ)60بت؟إذا15ضبرعلى Lعلىلاطالاةءلى"لامد-لمتإ!الأةا(هم

ى.*اإ

:31(يعمرفيوءييى،)1(أشةعاءنروىم!با).إها5ترالمن4واطب

ال!رب4و-تقيه،طتاةبأرى:لظ)3()ءخمان(إلى!فالمصخر11نها

اهـ+ض5ألا-ات)؟س.ةقلنالل!تص:يرأولىكادفهخمات-ةليةإن،إسهلت!ا!أ

.ءيرمأ4(4)رزالىيشةر)خةءنخروجو11،5واباصواءإظإ

الرجوعإو-)5("أ؟لنمماءفى3ورةوناكلمةيةفىا):ونثدد،ن4واط!ح

لهج!نا:واثددمننإأ(أكأ)هـدلهةوةأءا5:لوتةأت-4ر5اسااارة-وإلى

.")6،أدغمو؟أ؟و-الملاماءنةقاب!)ك)ذانهيرد-4و()ذلاث4-":ه

تم!ب:

أة"ا،؟عبار-،فى41وشن5أوشحكان4ضالوتابنأنتا-ظول!إك

أءرباءنوأن،عاسابنعناص!راكامثصذكرخما-بمديدأيااةاد

و-،أنه؟،لذلك111."يئانحاةابئتالمبدأ-برعلىاللامر-لءت

الباه!ن/ينذ5صا-بفىهاروندسلامعهدأستاذناكأسقوا.ظر،3927ءر=بم

الذ؟ءب!أواللهيدهـو"ل

،الطبقاتكضبءقوءير.105!ى5-يةأخااأ-دفظرا-أثؤعا(1)

(Y)01صالالباه!4شا.ظر

376ص3بمالغابةأسداْظر-ءحمان)3(

24،صرءنيةأ)توالدرا-اتفىوأشه،ا)-ممريمالترآن؟تابا.ظر(4)

.المعارفداررو!92صإلى

ب!واءشهابمدهافا217صخالويهلابئالسبعت15القرافى)5(الحبعة

.بيروتطبع-سالمالحالعهدالدكتورزميل!نافيق

69ءلماإقاداإمدوأ!6)
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ع!لاالاةظءلداضلة131لأة(أروم)؟"ى)اىْ(إن)بعدالداضلةاللاء

فهأيخر.-.ء!ماننادل!-لالمعت-يخق2!-وبرالا-نو-4ا14!كا،1،هى

نأ4حةو؟ن،ء!ماذعلىإد-وص"اإقالةاذه5إصحة-لمأنه04عابؤضذ

،1"اليانبهقى-ثأكماأءدأءاءنهغيرة"لثلاوالغ-.ضاإ:اةمف"إحديردها

و--نالاهافةإالإش!دةوبينيخاإ"يروللاخالو-4ابنءلى111-ذ!ذا)-؟ن

منِ-رو!هـو"اوإ)اصواباءإ-ما12515الا!نليس5:،ل-!نالأق

ييرإ+اا"ننوعينإ!نا)ةرقإلىألمعةدب!ذاةأو،يخره!لغةإلىقريش)فة

أيخ!ها15و،عامبم"إوالاكةفىبىأإصواإ-توىاما2اأو.بىاالصوا،-توىفى

يةلآا(فان)هـذأفلأاإكىاء-افدا.لذاتبايشةرافةفىبىاالصوىالمىتو

ابىالصوإستوىاعلى-روجاذ)ك؟ن(حران)سا"ذانإن)4يهأ)يمر

.ية.العر4ا!رزذا)صوابىأ-خوىاءن-روبمايمنلموإن،ةريش)خةفى

تاذالأي?لهإلىارأثإ!!ا،يرالم!اءن)كوعن"ينالةرلَى!ووهذا،بمءاء

،21،والتأص.ليا-.قاؤ!للهوكان،--انتمامالدبم*ور

ءن!-!أن)-ا-وهذأإن):ة"الىلهةو8:فيةولأيب-انصاصبأما

ءررت!ء:تولونم3ةإ،صببناطرثبرق4)تءل؟أقىبا،)فترأ.

ا)شأعر:و،ل،درهمانمةوقصضبر!لان

31،عةبماترابأابى5إلى4دءبضريةأذأاهإ!نمنا-زود

بحدها.فا2tءرالثـذورفىابئْيخميةالإهأمرأىا.ظر)ا!

1(والو-فيةا)مياريةبينأفةا)!توانا)شيمصكلثهءن!اءىراجع)2(

.5891سعة4ثإءسالموفيلاأطبع

قءوهو.....اطارفىبرهوالىو!ب(مبا)كلادةالسانفىجاء)3(

إخ!لغةفىاك:ىألف)ثاتءل13813تحاشبئ0المة!لثرحضواهد

كمب.بنالحارث
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فمير-تحه!هاز:يرأإلى؟ءر-للاأنروى،كاؤمم)كل!ىلمإ(!)وة-ل

ىأ،ورا!بهاإق:ؤ"ال"الهكحما:ئ04؟إاللهل!1،:لهفقال،ءمله

اثاعر:اوظلازءملم

وألوءيظيلئحا)مهوفىاذلإ"،ابمر

(1،نه!ؤقاتت!بررةدكءلافد،."!يةإنو

عر:االمفلبمقو(أن-ر)س!انهذنهميةالآوبةدبر،م"أى

(،2(ربةث2)*ءوزليسالحىأم)

فى!إ:لشهو،اطرفىالامالدخولضمعف4في4الوبمه!اأنالا

علاكم.

إَصأت4ؤو-بم،هـبذايدزأ"!:لتقو(؟إن)معهضرة.ا"اإنوقيا!

عر:ااثالبمةواثرافىءي!!إ.مماا"ذلأنصضا

اططوب)13فىوأءص4ألمهذا!ساإؤمتصإفافىلاممنان

لةاءل!ماينسبولم،-؟بويهشوامدء"ت(1)

ونسبه،ثففتىمولىصكروسبنعنترةا!إجماعةلسب،الشاهدءذا3(

آئلإلامنسوبفيرأ-إنافىمنظورابئوروا.،الحباجبنرؤبةالى2خرون

فىاللامدخولعلىضاهدوهو31311عقيلابنثرحفىبتماههوا)بإت،هيئ

:المبتدأ-بر

الرتبةبعظمالاصممنشضىصمهريةلمجوزالحليسأم

ا،علمعليهوعلق،يلأع!ىنسبهوةد11943سيبويةشواهدءن/)3(

-.'Jjضر(نبإ)بولمنصاضار)معءاللبز(من)فىجهلهدالشا":ا!قاالشنترى
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تهـالتأ"-إتو-*4وا-دهفىالإءرابر2-ظلما1(ذان5)لأنوقيل

زهـله+الذىأ)ةولءنأش*ف!وهذا،ذلا!اLحم

:ج!ان،4فب؟ن)تخففبا(إن)قرأومن

إتصنهاإ،13ت"ءلمهاولم،إتَةءلةامنمحىةفة(ان)ممأ-جوأن-دهماأ

فى:وا):ا،-بهل!لمافياجهشمفو-ف!توناكو13له-ذفنالااةملا)ثبه

حرانهالا-اتقديرهءاهذان(وإلا)Lممهالاموا،(ما)؟منى،))ن*ونةاث

.")!(ا!وفي!ناءذ!بعلىيخرجانالوجهانوه!أن

-اإتصبإ)بهمرىوهو-ا،ة.ارىبناشىأنيفالطرءن:قهب-5

اطإيلارتأهالذىاوآىإيه/لهسيبويهاخثارهالذىألرأىيصهف

بركإنيةولون)نا-اأناطليل)ةيهس!:و!ال--يخوذأ،ث،أ!!بنا

نأسءقوقدءأضوذ()2(زيداكإنه):قولهعلىهـذأةقال(مأ-وذزيد

4إعااذىأذلك...)ان()3(خهضهرة121.تةدي1فىاطلإلتبراهااوصحت

إدأنالأ.-ارىابن6هاربهافىىوصسن.لضهف)4(ا0ورءاهرى001الأابن

"ش!هـدبهذاأ-ترمتاكأاالقاعدةم!4ظردأن/"-4لالتأوإلى؟أ)طيى

يرلواكرووا)ةومهؤلاءتولىفىإلتىءننهأيرواكقد-(ألمه)جزمَ-ولذلك

.،اصبنى!بكلفىأمرهواعصألمهالخطوبفىعايهم

14412الا؟بارىبنالبر؟تاب!-أ)قر2نإءرابغر-بفىالبعان)1(

!ألفيهسالمصا!ث4ووع-4طا!دعهدطهالدكتورتحةقب!وامش!اإمدمافا

.0791-"الذس-و

111181ادممتأب(3)

الصث.هذافىسيمابويهنصعلىتمقعفارا-ع)3(

14613ا،فبارىلابنالبان)4(
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الا"ات.إ!نيفصلأنءقهوكان،)ان(إ*دا؟زايئرةحةيهجا.ع!اوأء!ثاله

إغجافيخانهأ؟.أءره4ءلياة-داَ-لمطإ؟خ!افياطةلاأخةهءداادتإرعند

.()9ادلميمإرزوىا

)ْمما..و-دهمايه-؟"وأواطليلبمريرةليصتالظاهـرةهر.انواطق

وهذا/،أصاففياناارد)ذاو)في...الإعالاقءلاقدهأ.اإة)أن!ةيرجـرص

ةد--عن!ماالْهرةى-ا)قدماءأ-لاتاان-لما،يمونأن-إبغىالذىو5

...لمقةامرا4إرزا-دمةفىجهـدأيدخرواولم،ا-ثطاعأقدر2مواجهأدوا

صسمل!موألا...الم!إذير)امأ)تسأنبةاوخا!يق...الحريمالةرأن4)ت

ال!بنو،ن..اطينذلكفىوا)ةا)هـفساتالب!ثةخلك...4كاا)"!س-ريرة

ييسءقا...براالونمنإزافىأذءرالك"سا.قيسأن،:لجهد!)،م-شالفا

الحاضر.إيزءنفىاطد-ثالمض!ج

!ذه4-ت)تو-*رضنماءث!سازايماأأوجزؤةدى)أ"جمممرهقاء11بوأأها

:لقاة4تلآا

وهى(يئهذ)فىلاهإ!و(إن)يدبآثديقرأ!لم!"ذ)ن)تمالىةوله"

أوجه:وفيه،لألفبراوهـذان،يداتشدبا(أن)يقرأو-إكصبءلاءلة

وضبر.ءهتدأبهدهاوما(31(نهم)ء"ىأنماةأ-د!ا

للة:ون-الاءلىابرلمسرطبع521صلفللؤالفراه(يازكر)أبوراجع(1)

فاالؤ(يئالبمداهـجابيننة)الموازظروا،المعارفدارنثس-لَادابوا

و"ه!ثرونبعالرالد21-))ةاهـرةجامعة-الآدابكايةحوليات67صأيضأ

للأساد3ْص(المر!اكءاةءنن)واْطر،6291شةدإسمبر-الثافىالجزء

حلقةمن(6591-نةديسمبر)اصهإدصاا:ءشهاوهو-حسانتمأمالدكتور

،أيعلومدار؟ء4يسالتدرصخةءلاءصاالملىاد!ث

31بنعدبئأ-دتاليف-!والإبتداءالوان!فىالهدىمناروأ.خحر)2(

سنةافىلمبىووح602مرا،ثهوقالكريمعبد
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أتفأ.ضبروأد5"!!يهدوءا،ءذوفا)ثأنيرص!اةيمأن:ذو"ثا

ذإى-،ءثليسلىه،اوإ،الخبرفىاكأالامأأبملمنضيمفالوبما!نوص

ا:مر.اضرورةفى

.أاليضدفيذفات-رسأ)،مااتقدير:ا)زطص!وقال

)!نىاطرثه3)تةوهلى،حالكلفى1)":إيةءلاء4"ئاالْا)فأن:)ثوأ)؟ا

-.4ضاLلوةبل

صه.ماهوو،لةإثةه)"قت"فةهد:ةيلو،.فتخىة)اإ(إن)أيقرو

.(11(لا!)نمما.،5مالااو(ها)نا.?5لىلةلهويضأأ

**ء

.ليقر-:ثع؟سهان-بئلاةاءرارأزيحكلشوأك!االْاث.اه!ا-بأءا

إص!اقبناصماءب"قاءكاأن(الىواةإنباه)!تابفىاتةماتاذكرة

هـذأر!)ن:ةراْءنةراءةوجهء!:!"صانبنأحمربنعداط-نأبا-أل

وقدبئء"رلاءهـأيئ151بس:قالثمءاتإَكاإ-انابنفأطرق.-.(أن)-ا-ر

.ال!*صشقاماي

الجعو،صئوهو(!دا)ءنهـاالمكلردلأن:قال؟زابئاءلةفاةظل

،لاثذةىقاا1س!!بأi-هـ!نبمارلىء4i-ا)ةءلطؤت-ءل،ء:فهوو(لاهؤ)5

وةدأةاةىابهأ:ةل:بم؟سانبناةةال،-دأبهماللو4--تأءا:وقال

."أ2(--ن

فىقيل،ردهاا؟زأيخا.!بإ"ر!أن5وسح"ةا)،واءحكلحفىوباء

ء.-دإوأوءلي!،)فةوأ؟4،ا!!3فىص!-الو-5،ا!لأهلرروءإ!يهءؤول"و

ا)ةر2نا-ص!فىوالةراءاتالإءرابوجوه"نالرحين4منمأ)هلاه(1)

.الحلهىطبع67ص

.؟/134السيوطىللإماموالنظافىا،شاهرأجع)2(
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نههِ،أءالهروءاء"،/ليتصرضأ!ةي!!،ا-يـدات3وا3أوالمارءقاو،-م؟لقا

أ)"-وهـ-5!هإن)وةوله!ائصداأ-ةاحر)تا):ةوددذلالىو1ْألوارد

5(1)"!أا!ربمر

.8.

الاوأمعالدررفىزقالاكنصفىا"للأهـ4اعليه:ءاث

(أأسدا-"اءرإن)خةافأل!ا-ماجحن)ووإءأتإلايـلصح"تفأاذ!

اء،ووانقالةرعندأيئالجزتنصبم!ررةا.أ(إن)أنعلىبهاسةثفةد

ءإ!(أل!دا)أصبواءبرحذفعلىجوخر،اْن!اةاف!!ذ!اثفىاءالةر

،!لممف!الوءؤ4أالأ!صهدأ)!ءو!بمىةيهـطرلاو(اأسد!م-إقاىأإيئلحاا

.")2(4ء"رأبىلابنإهـتأ؟

!طفوالصمةفيفىاسعوابين51أةرءنايةافى-الرأصلمةتحيثهـنا!حظم!لناو

نأذلاثوء"فا-اءراهاعندبلإهتخاصاأْينا؟زأصبء!لوءقإ-5اأءا

اباطردخاصإلنصب"او!-أيئالجزتتصب(إن)!أنوللايةاءا)فر

قولهمعنىعذدثايمنلمو)ذا،4طدوصبباالمرادهووهذازقط(ليتا

؟(إليتأصظ)

ت!صبإ!.ورةاهـإن:قولرأياالفراءإلىف!باشتقيطلىاأما

ا"مع.فىرواهـا)-!يوعا"طمالفيخاو!هذا،الفواءعةدلجزأيرخاا

:ةقالفطاكاابإتاعليأيضاَاكنقطىعلقئج

بفيزاءةءدءافى-إكلءروزأضء4أ)"-وزإن

.15خبرو-+4-)ن-مازبو)5فا-نجاالاجزا))نب.صءلبهد3صآثا

ا،ولى.ولبعة-134صلاسيوطكاالهمعراجع(1)

الحانجى.طغ121عىا!وامعالدرراظرا()2
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-ءاو!!رءاطاةتحمجوزو،اءةلخرالهب"وا-بامفو!5روو*هما

.ء1()ئلةقاعلىعزأولم-و!معربم-ال:اقفيزوا-كللأابمتجيرةوا؟روز

س4وإ)شنقيمىفىممىطىالسيووكينأبضاَا-مَاةتالروايةأنتا-ظولعلك

وابى.4جه511براطاهءفدالأول-و-4اك"تالمئناةا.إواا)!هحلة!الحاه)جة(

ءهرةولومنه،اطداحَوهـو(اطب)هنءأخوذة،أ!ا.لىاعند-رةالمو

نحادعاوالخادعاستأىيخدعق(لاواطب،31(تبال!ستعنهاقهرءى

يف.سأثألن!وىايثلحدافى5جا6زطنَس!بءنلمؤاو،ذر"ظيةئةلأءفيخدلا

"إحهاضىهيترنبلاواكنقيط!عند!سعوطلىأللفظ!زاإينالمف!رمةأنعلى

بابمزهماا-د)!ت؟بمارو.ء.وءررىنا"-تةيموز-)يمهماوص...لباذو

اطءمرويةوقدي!ع:يروذلك،لأ%رخ!اعن(و)اتص*ءفيفأتحرا)

ا)مد.عنيندو

،غا)ءآفت!ل!ؤةفو5:ةوله44اف!ة(بإن)صاَخاا"معفى؟ءومما

تخةف(اى)...314،ةه.تدالااوعى،لنافعةباليسخبفإناللامو.لمزم

وةد(إهما"ايغلبو،تدا::4الااءلةإء12اختصازيبطلإعسورةا()نا

أضهيرأتةءلفىلاأنهاإلاوىءشددة"اك!اأصإ-اإذوحاله!،"لةعلىتمهل

من،.ذالم!وغيراللامدخولفىاْكلاو.-.اكددةب!فضرورهَفىإلا

بدهاالجزأينلىئافىازهتاللامأماصوإذا،اء-وزالى؟إفمثددةالأ-كام

الإ!الخلابلمتزمثموهن-ب!اصلئدلتباسهالاانافيةاإن)بينوبإن!اةرماَ

؟د!لا!ولاالإإباصلعدم

المعادنهالال!؟ة!!راموإنهالاىألمنالفيماباةابنأ،

ال!حانجى.طع121صاللوامعالدررنظرا11(

؟اخداعامعناه-وإ؟سر،ءمااللفظينفىالخاءبة!ح(خب)2(ا

.وس5القاد.اظ

أيرظ-السهوط!الجواءح()حم!وهوالمتننصأىالمصنفعبارةهذه3()
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--.هجوأجم!نناز:4،؟تولو.)ددخلأنه

اص!يرواالأوسطوالْا-ةض،ب+و؟ةدهـبالامأ!دهفىواءتاف

لامأضاالى-ءصةوربناو،لأصمةسا!ناو،بردإد-ة!طاع!رهى

.فةرقازمصَ،إ!فددةامعتدضلالىاءني،لاا7

إلىإيعالرأروابن،بيناثلووأ،4ا)مافيلطأوابن،أفارءماأو!هب

-..للهرقأبمتا:تاىالكءيرْأ.-رىلامآن!ا

فىتحونألاسيئالجلةءلتدخلانلينالتةصثلالىم3إ"ةوذهب

اررلأفويمرةة-يانأبوقال-الةارة،ةة-9ون4اة*لياأوألاإلتداءلاه!

لامأتكاو)ن،-خاقنمقلافر.تكافاعا،خرات!اآ(و)ءلتد-ولعهد!اار

-.(إؤءةا!تتانعكقد)اكاوريتاطدث!اختافو-دبئدا?لمقتإ0

علىفياءيمرا)إلا(إن)فىو!2لا:الأ-ةسابنوالأضفشاوةال

العهلمط.عنا*لماؤ*لة")ةتقيدأءالا-ال!مأنا

هايخران!اعلىبهاه،خالةإلالاءورْ:4ا)ماةهبىأفيواادارسكطلوظ

...4تعاةفلم

المشددةأنالم!الكوفيونوذهب،الهصر-ينمذهب4ذأ؟5:لظْم

أتافي4او!ىالوشحئنافىحر!صإ.كلااف!ففة(أ!لاب)إنلا!ف

.-.(لا!)*ف؟بي!االإ15/مدالمدموا،اي!ة-ويمدلاو،4)بت!لهاع!طل!5

إثددة،اءن4نحةةكايتالاصمعلد-إت)نأخ!اإلىا!اقاوذهب

فيإلاموا،لافةىأتكااككءلىدءلمتوإن(اِونإ؟:!رلظ4؟ءاءإ

.اد!مبونظلكا(إلا)

كأةص(ةد)أنلاI(ةد)لةءنزككلففة1(إن)أنإلىاءالةربذهو

.الأس!اءوءلعايماخل؟د()نزو،الالأهبا
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وإن)زوالإئهالبرءصماعوء،-دود،ءايهلادليلذناثوص-ظلتم

وحمع-كصببا"امر!صافظءإي!المانةسكلإن)-،ليوزثكملماكا

.الإصالءلىصروضبو(،5(ط)قألمهصرانأ!

-(4انحةةإن)فىقولهشل4-سامصنقطاَأثارةداهقىأتةأ

اطديثواطلافوشل-"لاتةسلا-صلمحموصحلىند-لولا.،

...إ؟نه!مة؟ال؟وةث!ن--لافاشلو-(اؤتاَاْن!ءتتءلممناقد)إكاور

ناإذ--أءالفرمنرأىأرجىحالممألةءذهفىلْى"-اا!رأىآنإلىويل

ته"يناءا!لاةأءماكا،لأز"الوالأم!ا.اإثنيعإتوزألطء"ةولاكانلْىأبمصماأ/

يةرلكاداهلإلىيىتةدأندونإءراب؟ااابإءرقداه)اةرشى"ليما

ابت4امنالدءوىو-تتجرد،الد)يلءناقضيةاتخلوو-ءكأ.-.اسيوءقأ

:ءاقدءأاإهفرقاليماَو-د...ا،يدانفىتصقطو،اقيغتفهدو

أاد?ا.أ15%ؤ)اْة؟ناتء)يما-مما)ذاوالدءاوى)

هأزةر،طرفا"ذاة51ةرفىأاضتافوق!اءأقراإن4:5ةةيهبنالقاو

خ)طأ"ألىإبذهو(نا-ر)-اينهذإن)رءهبنعيما-ىوالهلدبنورصإوأ

.-4ررعالتةا؟تب؟إا!من

فىلأضا،أبىاءةةةراشبارأ(ان-را-أ"ذانإن)ةم!"ء2وقرأ

-31(-أ"رانالاذان)ن4مص-ة

48ءةص!ان-ا-رذات5آناس!بموىأاأءسوو)اللهء.دمص*فوفى

بهدها.فا114عىا!وامعمع()1

بوعبيد،أوا!مارما،!رسمتباعاابا،لفقر"تفلهذا5:ضامهأبوظل)2(

.793صالمعافىإبراز"إ؟!أر
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.(1)"لا-بحوىاَيئ-بب(تذا5ناا)!كل+ل")فا،

ألغاررروايةأتداْررءن!ا-مفددةم!-ظا%ضأهـدلى-إحظكيهل

إ-نأدهـاإأؤأنه؟!ءهرإنىوءد.إئ!ر.بنعهروأبىإذالله!ابفى

314(-ذهبناالإمامتقول؟عصدو!ةل،!ذلكوصء!ااقهر!ىثثمةءاإلى

الظيم7نإةرافىجديورلم..-يصحنم)ايةا"رضرخفىدى111تقولو؟

.1)3(4االهرفىصيهجو-4ولهإلاوا-د-رف

ءسعودبفتح9ابناهةلهرأتةسيرالإعرابفىأءريفبراىأفهأقىاوءا

!خواةحةا!ال!ذهفىاب!اإءر؟يمنو،ال!ود!صتفمع()انمنا!هزة

فيةفىصظاددلأنمومعلو1)ة-وى(04)كأوهرتبلها2اا)"دلموقعبعدهاها

ان.--رلهاذنصأناسرواو:لةاروف!.....ةاله!المو؟لرىواحاطرا

.ب!اجواتناإىا(انبوىا)بعهغار!إقالةا"ذهعلالإصرار!وتع

...(م!ثير،4آوقليلفىهنا3رذع!لامجرجيت--القرآناباعرفىوجاء

ائالث.األة-مالىجاء-:خماانهغير...ابمخابامنفىا)ماإةسمأفىذل!ك؟ن

؟ونآنإةىاإعرابفىاللأصلجهل--ث...أصءلابم!لاقولامال

لكن--و-راوأ!.أرف!اَ-ا،-وال-يعفىالدوامعلةالأاف

:تةولاليها-مَهح-.الأصلخ!فعلجاهثالالا-

اتلمفذاألففىالآصل4-(حران)صاهذانإن):!هالىقولهذللاهـومن

.لأن،واحدةصورةعلىوابروالنصبالرفعلى،ورحما،هايمدتفكوآن

بحدها.فا36ص-قميبةلابئالقرأنهـثكلتأوتلرابمع(؟)

صد!ح.طبع42صاكذورننطرا)3(

بق.ال!الممدر)3(

"قع،-الزجاجالىالمةسوبرآن81إءرابمن07Yصراجع)4(

الضم.ذا5مق075صلَذ)كواْطرا،بيارىالاستاذتحقعيئ-الافى

http://kotob.has.it



-81-

ألاس!علاجاء4وركات-(رصا)و()ء!االففىى؟ءقدرةة!ي!اأطركة

آلمفردفىهاءناكيمنئمإذ،علىالبيانحرصاَوالجرالضصبفىياءعلىقلإا

ؤيته!ن،إبأ،دءيىىةلالعاموءىبضر:!ةولال!شألا-انا:أءن

لتشيةباقىيتألاا*ئاوهذا،أإةهولبعداوأصب!اةاءلاإ"داص!"باالرةح

لهو5افي،لصفةاتغير-أ-نافيااةاناهراهأآلإنال!ا-انتدلزابضر:تاتلو

.11(8ثأونأنىثنهالذىالز*صلءلى(-ران)-اهـذانإن)

شرهالمت11،**مفى(إن)اءم-ذفءخالفاةبحضأنإلىهـذأ

فىذللثبموازيرى3.ليالذ-بصاأنخير،ة،!!سوهرالمففىوأطزه

وتلا،لبا"!اا)عنيرفىإثاناض!يرادذوفديموألىعلىوالمنثورظومالمه

ا)مف*رإء"ةاهالم!ومالاءمولايرذف.."!المثمابناقال،ذإكير?ير

يومةأعذاأناسأأثدءن)ن):ءمل4وعلإ،اكأتض!يرإلايمونوقلا

.)3(لْىلاع-اخ!ؤكآ(ءن)ز-ادةلاءلى(عااصورواالةءاء4

ءن/صسدث--يعمايرةعارة)ثايةلآ"ذهـاإلىر!اثزةدمحةكاالوأملامةأأما

.3()الْا-والج!ح!فىإة!افىالأ)فأئزومءنبنجما!أطارثةعا)رز!ة

ءلىيينسأ)45ءذهبرجحأنهءير،ثهيماشفيافىجأءها"نهتبوتر

نا)الأ!إجوازإلىتذصونا-"وه"أءلاوة:تالحى!نايهلأوةثيناءذهب

ألا!)جمعنىالاماوأن.إ"فى؟منىاثم)ةازتداَإت!مةوفىا3أونيرو4،أ!فة

.اثالثاادصمءن339ص-بقالساأصدرا1()

كاهلىعدا،-تاذكأقيقالمثهالابنا،قاصدوت!ل،ا"بىاةاتسيمل)؟(

.6891-نةلقاهرةباالعربىالكاتبدارزثس63صبر؟ت

ولزوه!:يقولوفيه17212اطاجبينا،فيةءلاالرةىشرحرابمع)3(

تمالىمونهإنوقيل..بن!"بالحارثيةىلغةالا-والفىجميعالمثىلىالالف

اللط.ءذهءل(اسا-رانهذانإنا

(؟نأ)ةمنأدفاع-16
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فهالمهيىاعرلمو)نلأنهثينا.صامذه-والصوابثمظإلايدؤهأظلمهى

لايةاأن؟ازهـ،ةاذ)ك-إغلوو،!لاإ)ما؟هف-حونالأمةاكالاعهدنهفإ

اؤ!دةاء+اللامظ،محيحءيروذ)كزثدأإلام!فعلىلزيدآاةومأمام

والذى!-حدأ)!!إن)إ!نوباخها!ةصلولزشا،أكيدإ)ةدىديخه

يمنلموإن(ئملةاز!لدأإت)!كلوفىالإصالمعبىخل31ْأذلكءليدل

.11(،حم!51ثم

(-لاْ).فىءىبا؟وار!ا(نا!)لهآ-تد5و":ليةو6-رةنءوفىو

ءلىذلاثيدلوالذى...ض!يرأو)إ-ت،اطركةلجانب!اأقىحمتلاوالهاء

-بئول"!!أمتوأ،ألوأففى-هـ"ت؟إلوصلفىلثإ-تالإضيارأتلو؟أنها

،،2("بمةىيأأ-ل)-ةول(؟الازفاإن)

ورإشابنلة؟!ة-!يم،بئص4ْزأةصاءذاأنلىوحل:تع!!

نءواإ*رو!(...فةالخ!فينْاإإصالاكْأبم!رإلىتدْءبونأاحوؤ!وأهـل)

إ-ءةيمابمءدم)4مممس!وطأربمحذا4و..ولتيسينلااش!م.كين;أعوا

ذلاىفىفىلدوتؤ-(4الخهففىكاإمحوالإاز-وءدم)ا.طَرمأصب!ونز"ق1ا

نأءن41(امما5511لىرى001الأأبئقالهوما،3(را"وامعكلحفى؟"ما

أ5(.الا.؟بء*ىلىءبماذلاثوبم،أأةءةيفروحلصاالإونيبنلأكين!ؤ11

-بىويه!،تابفىبماهصا4ؤيئرجأنههـإي!إشلأبنفىأ):االةصأما

لك-اة-:4بالهاحمتابفا...وألوةفالوصلفى-مالحيأوإءفإ-+ثءن

827!ثميمثدبئلالمةصهلاحثس(1)

7813بقا)ساامدرا()3

.15برهدؤا141صلاصميوعاكالههمابمعرا()3

21الاءفبارىلابئآِناقىاإعرابكرثبنها)هـجانأ؟فار)4( 4 jIحدمافا!

.0791سنة!ع

22صا-هـشامبئلاإتكاأبمعرأ)5(
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نإل11(ءون-سنتورالدبمناأستاذيقولعا(كاا-خودع)إمربكاإ

...)3(يه1َ)*بى4ألاةالىيهسيمابى!نابمضهوناا،؟دأسْملوفىأييهود

.رإ-بأل!.ة-؟ف

هذان)نكا)اء-ةرءرضأنيةدألمحيطا+ص!رافى--انآبوةولو

...-لفلأبا(انءذ)منا2كأة!هةو(إن)مناكونيددإ-ثث(ان-راعا

:ةاعا)ةرءذ.تخرجفىوا-تات

bهذانإنهيراتةدوأ،اشأنأض!ير-ذفعلىنهإ:ةءن)ا"-ادهاهاةازةال

،أن!رلسافىمواللا،ان-ر)-اأن"ذلهةوءن!لةا(نإ)و-بر،ان"ر)-ا

بىءلاإفهميرإهـذا-ذفأنلالقوذا5و%هث!إ:ةدأاخبرءلىداضلة

.ثاذاطبروالاماد-ولأنإواث*رأفىالا

-رانسا"!الةديرإل،اطبرءلاتدضلمطلماللام:!بماالزوقال

ابرداسالة-او41لف:!قأةولإ!ذأوا-ت!--ن-ادذوفأاإ:-بعلما!دصأت

زيد.بند-أبنإياقبنءهلم!إصيااةاءىوأ

تجونأناهـذءلى-بيئو؟ن،ؤألرءذا؟سو4اةصأض!ير(ها)ة:لو

منذلاثوصءف،أنحر)-اان"ذإنإغااببمات"؟5)!()ططفىءتصلة

.)إ!-ف-صأف-4كأا-لآ

انوهـذ،4عاتيةلآالةتهلافةافىذلاصا.؟!و(."م)؟"فما(إن)وقيل

هـذأفىينا)تة!يرذتةكءلىأنءرا-!فىالإموأ،-بروأء"تفان)-ا-ر

اط-نبووألَىاإصصب!خاءثلواعهـا،أ،بردذهـبءذاوالى-ة"لمهالذىأةترض!ا

رزير.ا)صفشر-لأا

بيةالعروالدراساتاليعوثمعهدط5؟صاك!وىا)درص-طوررابمع(1)

-0791سنة

05صإقا)طلمصدرا!)2

و؟!هكذلكقيىءلمئ!نهـا(لهاحرانذأنإن!ا)هكذا-ث؟وناى)3!

.إو!يانأيةول؟(-ران)ساانءذإن)إتماكل
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مقبهه!الهرب4ارزعلىتجاهأخ!اةأهإةرأهذهتخريمفىكأ-إرهوالذى

،الخطأبأبوح!ذلاث،ل!نا؟4ل!4وص،دا،اَيالأ)تالمثنىأجرا+

المهذح!---4))ةا-لكأهـلو،وزيد،صمموكعصبئا!ارثولبق

.ءذرةو،ادصو،يم"!حاإفاو،بر)اتلبكاو،ق!ااأمء3

،)اإ"إفاَأة:إ12ءاإةكللتح!اهكلإقابهنامرباءنسمتيدزأبووقال

...الشرفىإلا(إن)اءم-ذفلا!يريز!يان(/1انشىذا5ومن

حيث.سالكابنالإماممء.،ذلاثءيريرىات-اة.ناةأزركظ5أنعلى

.3،رءآ-:والنثراثحرافىتذ)5أعاز

يهسيهوءنالواردلال!.ذا5صهف.-ارىالاشا31أن-ذكرو)*لك

م4الاانعاصاءخماداَا،--انبوآفهلذالمثوبم،أحى-بنJ:اطإوأستاذه

تخريم-سب)3(تفالثسإثاطدإ"4ء)الرديمكنوأ)ثهرفىالايرذفلا
.()،اكءابنا

888

لاوة:ا،ا!:دوز،و-مْه!ا،!هبإنرثإ!ماإإن:دىبرا؟رلوتةو

)5!واح!داةظءلىضواطةاص-بواةءالرفى:ينالاْلفأن2*لموالينءن

16025الي!ر)1(

.القاهرهطبع62صالك5لابنالآ-+ليراجع)3(

اقيامةايومءذابااناساأشدهن)ن):وسلمعاباللهصلى)3(مو،

.!ونالمصور

نظرا-اطديثهذافى(من)زيادةيرىالذىادعسافىتخرجبخلاف)4(

.62صالتس!ل

دارط7711اطابمب)إنشأفطعلىبردىأءارCJ:ح)5(رأ-

.1101.رةالطبأء4
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منالحارثةكطإلى.صبها8:بةولهذلاثعلىبهاقبماء4برنايأقثم

ونعبهاوكلدان،إيدوز،-لثمإلىأيفهأصب!اوْ،فىالَ؟-اينأ)ن!و

.()1مويخرأدوءر،وءذرة،ا)"نبلبفماإهضهمو،؟4)يمناابالهمابوأ

،باطروفإلثنىاتعربالتىأخ!امنأسهقالفةهذ.كاةتوربما

يةولهـذاولى،بأطروفالإءرابمنقا-5باطر؟تهابالإءرالأن

:عونصمنالد!-ةورالأصتاذ

أءركاتبوأ-ط"الإعرابصالةأنمط-نوننحنو.ةولالنفظيع

وواوألفءناطروف!إالإعرابحمالةسهقت!رو-روي!برفعمن

اطركاتإتكالإعرابءلىالإبةاهمنذلدُءلأدلوأيسواونوياء

جاء:ءثلايقالكأنا!ه!اتبعف!فىرذلك،الحروفذ.5وجودمع

،الأولفىالةون-عبر-يدأنلزباوعصرتيدانالزتأتور،يدانالز

:تافيوردقي2الا"ذهوءلى-المُالثفىا5و-ر،فىالعافىنصبماو

الهينانلابطعمهظلةومالقذانأرتقأبتايا

ورودمنفىباالعفءنأثنفطىأالإهامذكر.مأتاَأذلكومن

.انالا-ه!ا

الباب"ذاوهن-21،النونوةم)اتثنعةأ)ف)كزأمب!(خلعلانكلا)

وقد--سإ:انياوتاصةان-ءغاأقهر!ى4طهف!)ا-دةمنصحهاتضأأ

.اقيا.لة"ضءن4ارز-اب!،12وءاالأمثلةءذ.فىالىونءم)نقعل

معوما+قاتها"حفىباطر؟تالاعرابهنوردءاأتصآذلاثومن

1277بردىالجارضرحعلىجماعةإقاشيةLلما) fا)مامرةالعاجماعةدأرط.

22صا-الشنة؟ىالهوا!عهمععلىاالواءعالدرر)3(

http://kotob.has.it



-Al-

اها-ايكهوناأوإذكا،ءامرإف!و!يم.ىل!مف!!جةوهىروفاطوجود

...ءصلبالحر؟تالإعرابعلىويبهون!مع

اة-اب)1(اضار!نيزالونلاطلإلذىندسعر-مأرب

وجدباطركاتالإعراب)أ)ظريةذه40صءلالا-تدلالويمكن

:يأقبما!باطروفابالإءرتوبمدأنقبل

.،إبمب!إا؟ثا/4!اطركاتابوالإءر"اإريإم!.قابم!:طأ:أولا

ا،ركب.بةفياوتطر01!لإعروا

قد!ءونأن؟؟نلاألةطظفىوجدالحـروفإالإءراب:أ؟ئا

الأأيكلأظر*د-خماوبمداوا!علىق،الأولىلتهاسافىوالأ*4وبمدت

ءلاماتأعاذالمثص!رةو،-ذاللهفىر-هاوعلتدل-ودماوو،إفردةا

-031(00الح..الحغ.إةردأتاإءرابءلاماتإ،دو-دتآداعرابم!ا

إفى4خدةلَىبم-12-وو:-!،1،اءةاةرإ!ذهترضةةدةارسبنأامأ

وم)زتةشضماؤ!اصىإةهااابعرال!أنأوصخو،(ذا5)ا"أوكةا4الكله

:قالو!ذأ..الالأ-وث!بمفى(ذان5)ز.قالاةإءيةافىافالأ

هـدان(إن):تقالأنىتة-4ابالإءرأنإلىا*لماأدهلضإهذدهب"

-رفأء-دهصا:-رة!نءلىأنهوض.كة،وك2ءتاء!ذا()!أنوذلاث...

فئلماة،شىهفىلاممأءنليما-ت-ني"44كلي!15)و،الأاهْوهـ!طءلا

=طلال،شدثد=ندسعر-03صابرواهح41هـ!عثرح!1)

.بباالةنجاصار-إينرصا،اطسنةلةلحاا

بمدههفا83صمحون--ق)إد!ورللأمهتاذا:*ووا4االهراجع)2(

.5291-نةالاولىاطبعةا-بهوأمشها
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لهإوا-تج،الأصيئلفالأن)-حو)ي!ا!صلنرةلم4اتة"أالفالىاءتـج

حرفءلىإلأصلإتهـ؟قىالاءماالأ)ف-ذةةاإن:الواةةإ-داهصا-ذف

م!،تعلىودلالةءوض134الهونفى؟نات؟تيةاأ)فا-ظناوإن،واصد

أ-و-تااءمولاأافأهلىب.11014إفالأأت؟رلااة""الفأاءذةو،4ا)تثف

فى4واختلاةالإءرأبلأنا3صـورءنالأ)فواترزرولم4اة""اإءرأبإلمط

تله!هازتر!وواجح4اة،تاءلامةهوالذىاطرفعلىثةحةاإ!رعاو4اكخف

:بملْثاؤ.ود5اةذ!بهذاعلىدلوءلحا...واءفض)أنصبفىحا"ا

لولأنه-أشءفوآد-ا)تونتسذفلم(بكرمنةان15برأكؤذا)

إلاءلاء4هـ،ةا4لاة"ت-ممنلملأت،أصلا4أة"ثإمهىلذهبأ)تون-ذزت

."()1اتلمةليةاتلامةلذهـابالوا-دت25اث-ذةترإذا،و-دهااننون

بةيتأ)قماا-كامةاببنيةدصلياَ)كريرأببرةاهذهـالهر5بررشاهنتزأ

الحالةهذهء؟لفىس15اةوا،علة-رف%هاا115ذا)ا.تين-رأ!نءلى

أ)ففذفأن-إت!ثنيةأا.فأءثلأضرى))فءإااد-إتءاإذا-

هنأولىعايهالمدلولو-ذف،اكونو!هوءلم!اتدلءالوجوداةةةيةا

.يخره-ذف

11أصفوةد)،أ):ون.ات.إْ(.لمثايذ)له/قوإذءبا!ذا-"دلوا

أظنهولا،الإثارةاَمفىأ)-؟فو-ودمجردتا40الإشازإ.ة-دو)ررله

.أ2،مء*لوهو؟نا5بتأقلاان!اإذ04ا،،رويةاتواالإشافةتصدأنه

...أستاعوإداعإهصدر"أدااهأد3ة،و؟ةصارىالأهفامبناأهـا

أنهؤ-5حإ"رب!اوتنءاز)نأ،:فيهيةول)ذ،لدونابناللهوو-م

!دهالمؤط21ءلانأرسلابن-بىالصاكابراجع(1)

ءثلاءالصريمأو،عقيليناأوألاثهوفىفىالإصأنةبابا؟ظر)2(
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اء4إهتهح1-"يهبر-امنأن!لى-دهثابما،قلهيةالطا.ءصرظ!ر

:(؟بJالاءكق)فى-موليرث

"كولقأن15أ-د:4أوبمأرإمةءلىقىد4الخصةإح-ورةا،)ن

.،انم000طيةءمر

ت!:فافيبلأونأن:ا)15.لى

،غرورافىإلاا.؟ةرونأإن)نسوالاصييئ4الجاعلىوتد-ل1)

إلا!يؤكل:انتاب)ابمل51+،ن)وإنإكذءنو(ولدنهمالاقا-الاأء312م!)ن

ا":دأاذذف،؟ليؤءشالاا)جملأ-ابأ*ل!ءنأ-د15وأى(و-y4قيل41

.(وارفىءاإلاصموإن)وءةدصةتهبفكأو

دونههندعون)إناطسنى(الافاأرد)إننحر))فيملإ4اءلةوءلى)ب،

،(باذ!الاولونيةإن)-اءبيلاالاإبئنم)نظونو)-)ئائاَ(الا

،الآتات2ذهع(إلابكلدها)والا1)ناةيئ(إن)قىتألام3إهضلويو

12عاهلم!ففسص)ن1إ-.04امضةاه!ةر؟هتاهاانمماااثددةأ(،ط)أو

نإةل)-(بمذاصإطانءناعندأإخا):لىتكلالاإقوءردود...(حافظ

.().مةخنة)ءلهادرىوإن،-وعدودأماأ-ر-بأدرى

ؤلا)-(ةاءلمينعناناإ):ء!الىموله4النافي(إن)علجماعةو-رج

ولقدبم.ناه!)تمالىوبوله،تا)1(5ةالوقاهـذاوعلى(ولدالرحمنكانإن

وثؤثدالأول،ةاْبىوتيلز،ةلعهأناه!ه!الذىفىأىإة!عهآبم!اإنة؟

جهإيا!نه!لاف-هضافالوتفةوله)ا،ةئعلى1،هير4طضهفىجماء1()

ن)اىالفرضسدلعلىسيق*موهو،بمد4ألاَراعرملىفالوفثرطعة

الموادأو-لهولدلال!نألولدلذلكإدينا!اأولفأناالواةعفىولدلته،ن

ا)*موأجرى،2بتكذييللر-قالعأبديئأولنافأز!مفىولد!رحمن؟نان

بما(يةبضى؟نمأ،ةالعدمهنزلةلجرء3لاتنزبالولدهممجرءحالا-!مالجمرى

.13565سةع!21ص
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ذصلأرر)ةلأ(ءا)عنعدلاءاو؟فه).آ(.،ح!نلمءاالأرضفىءفا!)

لىولأا()مالفااقابو()ماط."اثمراءاءلىاوداز111)،ذوقيا!لا"ظافيصةل

ذ3رؤذال!ن5وأن)قد(،ءى4الآفىصإل:وةلميلها(-ء2)ا!وأفة15ء

بلأ،.صلءستنفعلم)،انيرانقد)نأالايةفىهذه:قيلو(الذكرىمهتإن

)زء-امواةذكيربأص،مأن"هدذلاىةيل)ءا:وقيل،ا!دوأأىطرابقيم

قو!ع،ي!3ة)!تذكيراةح)ةد.ما!اوذءثم5معناوطلضمراهر5ظاقيلو،-!ةاط

.أشرطالاالاسقبعادوذاكثتش(ءتكاحمعوازاالظالمينعظ)

اء!ا3+اإنأةازأو)كن):-بالىهقولفىوا)فاد"المئرطيةابرلمتمعتأةدو

الذىالة-ماب-و4فاةتاهاذ"وأ،ثرطيئالأولى-(يهدهمنأ-دءن

.و-و.أمحذوفاشرم!أوجواب(الأولىعلىالدا-إ--اللام4إ.ت2

ز))ء-اقأجاواهوالةريه-بهوء:دتعلم"لاسا4جمااءلىدضاتاوإذ

منتدعونالذينإن)-يربن-صدو-را،ليسصللهـط)!ادوالمب

.صبو.ا-إكة!نا)لمةةاءلاجم!سولىةكأةفة.نون!).آأءثاأءمأداللهدون

.!ا)آأأءهاودأءبا

ن))و(ةيةUاإإلاأ!دمن-يرأأحد)ن)ا*ايئ)2(أال51منومحء

.(صاركولاةاة!لثذ)ك

قافي()إنم3بـهصةولينالاعشلغة"والذىالإهمألءلجيمضرومما

(إن)أونءتوأدتأاءتباعأ(ناا)ه!زةذذةت(ئمقاأناإلأ)وأصلا

الوصل.فىإفهاأو-ذةت،!هاريفى

تفيدهلاصلو)ضافة،عبادا،دكلمةسفةأةعلى(اعأمما)اصب()1

.درف2211الاءير4!أشه-الإب!امفىمتوءللاةقحريفا

-15والاوماهـ!وراءماوالىكاهةارضالىفيدفوقهامطالعالية)3(

بق.المارلمصدا
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ا!مزد-ركةأقات:إ*ءم!ملوةو-الإءكالءلى(ءْاَ-اأن)وممع

إلهون!سي"تثم،لةقلبراالتخةءففىةهاص11علىأسةطتثمانونأإلى

قاضاذ5:لةةواو!ذ،إتلثا؟لمة)5شماوادذلأندودءر-غهتوأد

،تا-وأدرةءةى2ؤ،اساع"ينااياءلالنةا.ا-ذف،ن،الرفعإلا)ص!سبا

الهحثات5:مهل-يراصةدافىص)4زاهزة211لأنالإدءامةيمتغو-يأثذ

--------(،،1رلىاللهو5)يم.ءا)إط-جا!ولهفى

د-لمتفإن،اقيينءلىفتد-ل4ا:قيإاءن4"كأة-بمولتأن:)توالىأ

يهروالى31!اطرءيرا"ةةر101-لا..!ماوؤ:كنخلافاا)ء!ا)1جاز4ألاسدعل

.(،نطإقآهرءن!!4تو"-كاية-"(م55"2)ءواا!ن)و)

!طاإنو)-!أءاالدة15اطءتاع،!اذلك!وإن)نكلوإهمالهاي!.ثرو

اوعذ-(ان-ر)-اان"ذنإ)ة-ةصةءاوتر(ونعهسينالدجميعلما

طيهالففسإنكلزذإثوهن-(ذان5)نونثددأة"الاافيكثيرقرأ

.(ول)خففمنةةر)5فى(حاةظ

ماضمياَالفهل3ونوالأعثر،باَو-وأكلاتالفهلعلىد-لمتوإن

جدأوإنو)-(.ك)دية""ووادكاوإن)-(ة)ح"يرنتكاوإن)فواَس!غ11

اورةينبملذاد؟ن!و)،نسو-اَس01عاَرءضهانيموأن4وْدو(ينسةل!ا!عثرأ

ا-باةاَ.ء!نالنوءلىوتقاص(!ن؟ذ11أن.ماظثوإن)-(.لمثيزلةو

ترلم:ض،؟ا-خيخرمأضياَبمونأن"ذاودون

لا)ثاك)ل!ن!رلهمحذة!اوهن،وصلالالفاثا!بإطصبناقرأ(1)

.بتهسف1221أفاد.ا،هير-يا،)فوسلهادونلكلءنالنونبتشديدأقلى(

)هامم!س(كأيربنا)وقراءةنةالمداولإهام(نافع)ةةراهيريد)2(

يق.11-ا،صدر11شعبة)موبكربووأ-مةممردا
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،اأاة+هدأ)"وءةكءليحىأت%،-د"خاتإنيميتإث!فإضما

!،أتالأة"دا!اإفى،األأة،ماخاإ)أ-از-ةشالأفاَ-لا4ءلياصولاتة

:لم!بنإلى)أمإ"ءبمةولا-خأءيرمضارءاَبمونأن"ذاودون

إبماءاَ.4علإقاسولا(لههيثسينكُوإن(لنةسك

؟-ز!إ-الةا!ذهقو-"عاالمةةألاعا15إرردو(إن)و-دتو-يث

لفاهإنالامأاررإةلىياْقضلا!أيلامهنوهوزلى،ا"ثديدا12أصابأنعلإءا

تعالى.اقه

وله:ةبمةئدزانصلأو-أن:بعالرا

y!3"الح...ا!-.--يمرهـ4)2(.تاْ*ى+برأ-؟تانءا

هـوأبإتاهـذأعلىبهة-أ،إتقاءلمما-اشإتهفىاي!هيرالعلامةتقول(1)

جميلة!اْت...ء!ابررةمةباصابية-نة"ليبنصروبندزإ"تلعا!ول

قئلموا..)تحازباإيئيدءدصأأسخاوبمتشنهاأدفاتالمصابءروءت..اَجد

ا)س!هادةأرادءن):ولون4خةإدال51و!ذ)كانالآ-رإحدواحد)جمي!أ

نءعغاةتلقأصدابهرابىبنللهاء-د!ست!اْت)ؤإص!ا(عا-!:زوجة(

كاتحم-با!اهـ"ءن!ايه!إ!اططاببنزتد12بمةرو-irUa!1فىرهـيهم-2

.ت!أفي-ءن!أةقتلبيرالزتتت!ائم-عْ!اةةءلىاطظاببنحمروكأت

قولةو!يماسف4ذ3211ا،ءيرحاثجةا؟ظر.ضنهافةتلءلىإنااطسينتحت

.ءرديثةا!،للجهولبناؤهو،فرحبابءنشلت"

إجافىلذابفةللناوالةمد"ة(يدى1Jسطكمارفعتف!))ذن:البيماتتمام)3(

وأولها:-المن!ربئالنحمانالىةيهاي!تذر

الاءدسا)فءاء(اوطالأزوتاصندفأبا)*ليط.ميةدارإ

أ-دءنإعبالروءااإ-واأءهتها!)كا1لاأصلااةصاوةةت

.n.11قة)سا)رلمصدا

12اة-اريئأ84"ا)ط-دهـا3111111هثاملابنالله!إبكل"فراجع)3(

هـ1356سئة
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لإ-ت!دا--ثأذا5فى4ا)ر!؟شالنقاطا)خصأنلىظر:-ايرص

-يرا+4ابمذهمظقد"ثامبنارايتفىأءير...-لاءاإ-اةارىهابما

:!ةوا!إ)ء4ا-تح-وأصه*4ر!4اللهر!4واعفاقفىأضاiؤ-ام

يئ"ذإن):تمالىقو،فىبا،لفخإروأبا)يا.ا)ةصب)جفحوةد،

:تراءأتالموشحهراوفى()ساحران

ىو،)تاءبا(فيذ5)و،(إن)هنا)ةونيدآثدوص،هذ.ا!داها

مالا!تنصب(إن)نفإ،بيةا)مر-كنءلىجاريةوهو،عرو!ةقراء

(حران،و)-اءثنىلأنه.):اءبا.4تفيىبااسا(ذين5)و،افيخقىو

بالألف.ةرزهه15خص

للأصاأنجيماو-و،لفلابا(هذان)اتخ!.فبا(إنا:فيةوا)ثا

ةيماالأكثرهو؟املتونبةاكاا:ونأمجذف()ن)لخةف(هذفيإن)

ويظير.أفك،بالأ)تءىء،واطرداهاالاإ15بعدماوارتفع،-ف!تأذ

على(ئمتازيد)ن)لتقوأن،لأصحخففىفإذا(،ئمزيدأان)تقول

.،صأفظعايهالمايفسإنص5تهالى"ا(اللهظل،وا*بىالاإتدا.

(ن))نلأ-ءثكاةه!و-لفلأإا(ناءذ)يدلتشدبا(إن):لةكْااو

وقد،الأولىاءةقالةر؟)يا.باالإ-يخان)أظاهرنف!،)مما"اءبالمصمددة

جه:وبأءكا-ثباْ

يقو2خر،وك!انة،دوز،وخئدم،بنكعببلحارث4)ةأذ:أحدها

؟يدان)أزورأيت،يدانأزأجاء:تقول-ئمأدابالألفاثمنىاستعمال-

"ول،فىواللام،ههتدا(كل)وه!ملة()ن)و-68سورة24؟(1)

علفىوالجلة،ءقدمونجرمؤخرمبتدأ،حافظعاكا5وتائرةومال!تجداء

إلا.بمعنىبالتشديد(لما)ءوقرى،كلخبرهـةع
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:دآل--دانازبارتوعص

()1(طمنةأذفاهبىءنازود)

:ضرالاَوقال

15غاذاابردلطبرلم!اقدأباهاوأباأباهاإن

!افلأبراالمجـرورءلىهءلمثالوذلكلأ)هـ،اا:صوباءىءثالذا2ؤ

ةيرأزابنا-ألر-لاان-!ؤ؟ش)11ة3()ف.ءه()ن)أن:والعاق

ىا،!ب!اورا)ن:لةما،)ءك)حملتنى04؟االلَهن51:لةةا،-نط"ةلميفيهْأ

)نعم(-اْن؟،ثإدعاَتعهللا(نعم)؟"6!إقأوإن-!بماكأااقهأ"نو"مأىْ

،فوءذأدلمبة-بر!انحرسا)و،لفلأ/!عةوءرامبتدانفمذذلاثبم

أانر)5برض(نأحـردا)يمونلاو(أنذ5)-برصل!لهَاو،نأ-ر-ا"!ااى

.دأإ"أ-بر-عاعالامبد-لبةد)5الالاملأن

،أث(ناضييرفا"اءةان-ر-ا"!!هذاننهإ:الأصلأن.اثإةاوا

ثم-ذف(إن)-بران!اءلىرةحءوكأمفىواجلة،و-برأء:تدة+د!اوما

سلمو4ءاهاقهصلىله"وهـنحىدف؟نأثمهأاض!يروحىذفه!ر3هوشا،-ةدا

أ"ربا:"ضلةووءن،((31رونإ!وأء4أةءامايورلمآاءذصر"نا-دأءنإن)

.(مأخوذزيدبكإن)

قولءنوأبيت-..فيشاهدلا13وءا،هـأذنيهألاسانيةروإ(1)

(اكراباابى5)دش"إلىوجملة(غيماتراباهابىالى4دش)وغاء4،الحارفىيرهو

طعنة())-كلمةثايةصفةبالرفع(عقيم)و،4)طتصفةنصبءلفى

صيدةالةإنجمثلاروىالرمعإلىاكصبءنالقطحءلى4صةد؟نهاالمصوبة

الاواخر..4ءص،و

وروجمرجارأئ!دومن،اشأناصير)نفاصم)غاسدمننه):قديره31(

.خبر)نصدلمةوا،هؤخرءتجدا،صورونواءةدمخبر
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.4تأك!ةوأ)ف!األفه:الفاناتجمع(هـذا)ثنىلماأفه:اخلىوا

،ا"ذ)فأفةوادذرقدؤن،!تين)دا.لهمالاءت2ءاةحداو-ذف!جبوة

إتالأيةيرلماء؟سادرةومن،ياءوالةصبا؟رفىا2قلهاتثت."الفا4الباقيو

.ااظة)عن

-مل-ذا5-وهو،الواحدفىلايظهرابالإءر؟نلماأنه:واطاص

ا)تولذا5وا-تأو-عا؟فرحلأنه؟إةردأكقيموناا)تة:4فىكذلك

وتعم،ت!الىاللهرحمه-قيء*لمةإنأحمدانمباصأبوالدين-قىال!لاء4الإهأم

لذدنةطنهدو:لقا،بهاإعرءنهضح1إَء.نيمفردهكان)ذاا،:كاه!ناأن

ءإة!اةأ-ذاقمنءدوا-خير

فىا)ياءءلماابم،وااممبء4إأناَ-د!ا.بأءر-!4ءلْمصاءترضثم

ء.فا.وهو(-اهـا)تؤ-4(-ين)15نأخ((31-ثنهاى.ةا-دى)!:خما-*الهةو

والْصب،ا؟رفىين(زالاذتأنإتهفىلواةاوةد،ء.ى(الذى)ان:نماوإ):ا

.(31(اإْلاأصلاذتنا01ار%ار):لىا-5لهةو6،3ناقوا4)رزو!

مب4لمناالإءراب)مةءلى)تاهةا)15-!ن(جاءانما.4رأالأولءنوأبماب

فىءأ-"!اأن،؟-:!صا،ةا-للأء)ا:ةاءنأيصحهناابلإعرفا:لقا(.ةقا1)

(هـذأن)فىالأ)فإ"ا-.64ابا!رءرءنأةصخ(انلم!ا-ر!ذان1)ت)

.(هـا-رأن)فىللآإف

اءمتدةيئالادانةأن،وهذانالاذان!نإفرقباإثاقاءنوأجاب

)).تاءفىتقءرفهوحرةينعلىاءمتة"يهْوءذأن-يدانبالز-د"ز!و؟لإفى

..طروف.1أث:!!4

.28سورة27مة6(1)

.14ةسور792ية(13
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،طن("ذالىْإن)أترمنةةرأهانقومزءحم!وتد:تعافاقهر!"لقا

/1)-نت!اإمربأوستقعمهطةااص-فافى)ن:قالعنهاللهرةىء!مانلموان

:و-وهمنلا"صحيا!ال-بروهذا

أدقأكاراإلىية-ارعونكانوأءن!ماللهرة!4إأ)ص-اأن:آ-دهـا

؟إز)أت"فىءليام4لا؟ةأنهمعاقر6نافىاللحنيةرونف!ف!المئ!رات

،)إ*مفئالا-ةقهاحغا-4الا*نت!آ-تةأت؟ا"رباأن:و))ثالمت

؟.إص"فافى.ةاء.إ-ةقيم!ونلا!،-!ف

لأن،كلتقيمعرال(إ-ة"2-تة.مهأ!ربأبأنالا-تراجأن:لصوالثا

و)إهجهك!هبطر;"ءإ+4تةفيمأ)عراص-فإ

يمتبأنأرافىبت*اابئز-بىأحأا)!حيحفى."تزد،آْ:واراخ

ء!مانإلىورة"وه6ذلالىءنة+وه4.صارالأ4لةءلى140ةا،1(إوت(التاا

ءهـربلغو،ط،إثدأةر4ارز?لىإتااإيم.توهأن،أهـر!،ءن!مأي!4رَضى

)خةءلى(31(-كن،ءة)-أهر4ءةاللهر!ىءصيمودةناأنعئهألتهوءى

إ.ظطلى-"ااقهةإذير،لى"ر/إ"ةهرأةاأءأقرئلوةا،ءليلم!ذلاثج!رأذثل5

+ما!غصا"4ع!ى2المةأة!ذتلإ"4إلةتففولمأرزتلممإإقى!ه

?لماأقهرءفأثةءاعىروىوط:أ)،دايةشرخفى11،دوىالوآ

د-يوولم،يمءصا-اا-4تأ)%إوررباوستفه"طناَآنالةرةىإث:ل!اقوهن

أقهةالوةد،.هـ4أ"رأفىئ!صىر-4ولهإلاوا-د-رفإ!فايمأآناةرالى

(،3(حميد-9يهمءنتل-نجز-إة"ءنولاتديهإكنمن!ل))15"أ.""لاا:معالى

.قأتا01اةةهانوادةياو)ازلاءىاءنعاةوظ+وا)ةرأن

.البقرةسوره4248َ)1(آ

.14ةسورير2آيةأ)3.الذارثات()ها-ورة443إا)2/
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-!دمءن!مء:4؟تهالىاقهرةىءحمانعنور2ءث!وإ.ممافىلأاوءذا

اءو!،دكل1،5كرهذ13اءتأاللهرءى4ئثفعاءنلا،.اللهرحمه4بهصبنا

أبمهءنءروةإن!شامءز.يةمهاوأبىعن))ةرأءاههارو4أثءاعناروىا

(1()ةا)صلاكنإةباو)هإصااأرةوسةلىلمطبهالهةوءن-ئاتاءةااللهرءىأضا

أء:واالذينإن)ةةإاْبىا!ىلى-هالاةووعن(تونلراا)عن)ةةولهبعد

(انحر&ااهذإنؤ(4ط)ةىلى-"الهقووعن(()3بئونو)اصاارو15ينالذو

.-ب))؟هنخطأهـذا:أ-نبناياةةا)ت

اث:وتاإ?لي%أتصاوهذ،يناإفس!رمقوءيرهاثعايا4اةصاهـذهوتوى

هذ.اةكءرعا4و-أ125كااتا.أ!راهـذهفإن،عن!ااقهرةعا4ؤثءاعن

علىا*ماءندالأ-ير-كنأ!يةكنةلى-بالىألتهثاء!نفطل!ء%2وكا،الآية

!ثرلأأ51-وهر(ثونا)اص)(هـثنالمف)ةلى4ادهـهج!يعةءاةرو!،لجعا

افيوضو،4إتا)*رق-تها)ص،ضطألأضاإةولا4ت"-بر3ا9أانهدإدْ)ةها

،،r(،قلاةأ-ز

..ضوإءةاإثءأعصرر5-قأكانهـثامإناانهـ"!شىألا:-قيب

أ!وأؤ!اء!اثوااةممأمن4ؤ؟ن4نجوأ...ءهما!صمحبماْ!ءةلا؟نيهوأ

!-يه)إاَء"اتةىتواسهاجولا!و..ءءوثلىاف!وب!دأودو.بى11ءر

41J-ييوبم،دءةذ...اطاةهرايه!سإلىإبررىاقىاهُاأ)اقرنءنذيةاك-و

%أثرىفىأنءليناةقىو...يرو))جمم.))بمسيراثا5راْتناوقد...ا!ذتوءةا

6نلاَنوا...طكل!ةخاإ:اوة5لى.ةاَآليهإ"األمهةدو،4)اةفبهـ-هةىأدبمد

.(4)سمورة4361إ(11

.(15سورة496؟(2)

فابهدها38ص"شاملاإقامربالَأممهرفةفىا!مبشذورنظرا)3(

.صدحطبمالدميدىالمتمالءبدا،صعاذتحقيقصهواثاأ
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وهـايملهالمغفور،صتاذناوهو،يدثكإيناكاملاا!نصا؟تحل!الأوان

:ال!يانواليك(الفو5أءيا)؟ةابمقمصطفى

إ)يهاإشندأنوهوإقضء4إهذهفىالْاصلىقررانبت)قهر!4قال

مرفوعاي!ونانذقه4إلسةد()ناءم)أنريبولا-هرةوع

والةثرالحمعرفى.رفوعاجاءوتدةيهالأصلهوذاك...!صوبالا

يبهولاأنهءير...،انلم!إ-رإنهـذان"تعالىقولهفىالءريمن6القروفى

غابةوليستا-ته،لءلم!"!ا)بم...ءلميها!البأهـوإل...أيفهااك!ب

:ةيقرلاططيرة4اةصأذه5عنص!د.كاليها-خمع..،أ،صول

ءلىش!ار-قهو،4ءةش-دثيهةإ(إنلهـاءموهـوفىا511الهوحأما"

الن!أة)ن:نقولأنةترجولا،منصوب.:"ايمو،ناه-ررالذىأصل!ا

بهضفىالمربتغليطعلقير+واثم،4ندوثةو،البابذا35زاخطعواقد

كا.-تركاكامهص!أ

اطديث،وفىأيمابمرأالقرأنوفى،ش!راقىءرةوءأ)نأءمورد

فيرجاآأنيريدأن،رانp)سا3L!هإنقالو)ة-:يمءرJا!االضآنق

-كاثمدورتى-إوثا!أء-فتتأولونانحاةارذصب،11(إ--رهماأرتممن

.أإءةصلوإلدوللابهون(إناءصم)أنفى

،ا)-ورونأقياهةايومأإعذااناساأثد!نهـإناطديثفىوورد

4دوا15اذىوا،أمنواالذيئإنةض!باوءإ؟وء!مأف-يهراووإمم"هـأ

فىصةلإ-فى،صالحاصلوالآ-رمايووأاقه0ن7ءن،لنصارىوبالتئووا)!ا

!،2("ن!!سز!لاومعليم

والثاطيةالعييرهـوا.ظرفقالبالهاسثىءلق-63ط"أية-ور!ا(ؤ

.،العمثرةفىوالذسالبانوجامع،بحة1افىوا)ف!ت

.96؟4أ،طءد!سورة)3(

!دفاعا-لأ)
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ثفع،"ا،النبىءلىيصرنوءلا"بمعهألتهإن،ات5اقرااةمضوفى

:حزمأبىبن)فيسيه-بوهاروىالثهروفىئ!الملا

ثظق)3(فىبقيناهابغأهْوانتمأفافاعالواوالا

أجمهين.إدلأبمهونإخ!م:فقيلبالرفعأيضاأكدثم

أجمهون31م:قولونةيغاطونربأ)5ن5ساةاأقْوأعلم:يهسيبوتأل

فىالأثهووأقلهالأولا؟زهمن092)صذاصانوزيدو)فىذأه.ون

.أإنبابفى

تدفىأه5ناأةإالقلب؟لأإجلالءناقهرحمهاسيبويه4مأنعرةومع

د،إ!و،أيهربءنماحمعبهضردأنث-ةولحةد،باصواوخطأأخطأ

إلىلاسبما؟يمةادكربالاَيةإ!نعافاث،روىة؟محد!ايخطى+انعايه

إلىليأ)تأوفىصوا5-دتكنالبه!رأنؤ"لمودحةكا!فممائةاإلىولاالى!يى

ن)"فيودأوأ)-اهادواينواكاأمهوإذفيأإن"أيةفىولونتة،دى5ابعد

الإعرابو%4يلأ)خأوةايصححو-د،-برهلهقدرءب!تدأ()!ونالما/

.مة:ول)3(غيرتظءيااجلةتقطع4و)فيين)):صررأىعلي

.51افيروأفىكا)يمصااله-إة"4أمنيخر.قيلهصيهوير4فمارةأنعلى

ارارثعبدوإلىعباصبناإلىالبرفى)نسبها56أيةا،-زابصرة(1)

.(ممروأبىعن

.صيمابو؟مقا-092ص)2(

رفعالدابئرلى)الآيةهذ.-"سيرعند!شافهفىالزتضرىالإءابمتال31(

رخبرهااحمهاهقحمعزإنفىمماالتأخير؟والنية،عذوفوخبره،الابتداءملى

كذكإهونوالدا-ممهمكذاوالهمأرىءادوالذينوا2ه!واالذين)ن:قيلةكأ

يوالبقاءوأ-أو-4بةأر(بئون)الصاابكلةإسفىةصتة-بر.فىبوحيانوأ

اوجه.ستةلإءرابهافي!رالفرأنإعرابفى،لع!برى
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(إن)بعدفماا)مربا-لوبأظر!او،4طظالنحاةحمافىعناوإذأ

إلرفع،4علإآوءطةو،ةوط.ءخ!مردزو،ؤحارفى4-ةلمحواأن!م01جدو

،للرخاوشحاأنمنرأيناولصماهدوذاث-أيضابالرخواكدوه

وكان،.نهوباوردأنهتكرلاودكنا.(إنأسم)فىأدكلام4وبموأنه

ءلميه؟وغلب)أء-بجاء.يئافن،عليهالغالبو5النصب

اطقمحا.ل!تهينوألرويةناةالأمنثليما:اوفا)ك،!ذابيان-تحاول

أبمثرناهاوو-ديمالكرنأقر2افى4وخاص(إدط)اصك!لرأقينالقد

ح!اا)،صيلةانباوهذ،نهإ،أل!!!فىإ،فا!مثللتعيربأهتصلةتت*ملما

أ)يمريم.أ)ةرأنفى

نإاءمالهربا-تكالفىءافىا.ل!افي-مر"اا"راءنإ-لكاة(ذا

4،علإيهطفثمءرفو!ا؟!أ-ياءي!لىإذ4ةتخالرشآءنئسدهوما،برا+تصو

-"لو.لضميراإانا-ءا!منأُكثروالمـام31و!لكأتضأبالرهحويؤعد

لاة!ب،أإوصحأنوكلامعلى-شءلمبذا5وعش،بماهووصلموةصبكير

و)-كاتنةبيةالرفىدقيقموشحاوه!،أءضاأ!باظإ!راالاءم؟ءةلما

توصمعو،أتوماعلالإعرابولسو.الفاةأ،-ءَ.ار،أْبتهاء:دهطردص!يح

عد(ظولائماقازثدءا)ءفدهمأشلمتهوءن-اءصا!صحىبصأبسثهفى

لأناهبالهجرأنهيو!ءلى(ةأقا)علىءهمأوف(قاءد)اناك-اقلىيةو

.1101ء4ةهتجىءانيرخابإو!حا

منءثراصتظلوأإءلةباالهربتو-ئتعشلمـا:إةراءاوقال

.وما)5الا-!وهونولار3إثأ

رفعهوأن،عالرأصله(إناءم)انرأيتةقد،:(ظلاوأ"ير)

مرةوع-إليهالمشدانو.و-بإنا.الذىالأصلامإتزأوأنزبما!تح
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عز.(إن)بابوفئ،())نداء)1ةابفىلنا،و!تت)دحلامفىاعاردد5

.يرناك-وأه-ماLامرب1كلامءنلهاوصخأك!راذءلى-ئءس

ف!ورةوع5صأنو!و،اطمذأ5ةيم،اداعارقدخ!ألراببوأة!ذه

.،31(4كأ!-دثايهإء-ند

:وء"روهبوفاه4ممي

هـذ)فى-ةاء11ءا)ةدكتت..-لىإد*را)توفىا؟تلا-تاذيادركلته

5!انإنة؟4كرأ1الآيةءلىوءأ:ةته،ؤ-4الأصلات2--يخالبماب

ظلوا-ءثين51111اقدعاءاإ*ضمعوفاقءلىوعنت..،أ-ا-ران

أذَ؟")3(نيموانثأهرزلىالدىالأصلىضلىتجاهإضا"اءةةرهـذهـافى

فياءِأن"،با)ذاتةا)ةراه"ذه-دءيمابال-تهث"بنأصاةديرأالإهام

.،،4(ابهإعرءنأة!حمنياءةردهكانإذاأ،ةفى

رامت!ر":ابمرءلم!ما...ءص!افىيمبراهإم-والمرأا--اذأ؟نهـعذا

ية-يبركانولو-ى4.وما-طأتدلينا)رزاتكنلاة-وتةولأنلايرص-رج

-اة-اةاإ"ام

نأفت!رجولا":تةولإ)بأستحة.اهءيرذ..0...04ثهـه-لك

يةولطثم،بمأهالعوب-خلإطءلاقيرؤمْ..8ا(-طأوقدأ:-أ-ا)نل.ةو

بعدها.فا61صالتوإ-؟ءرا-ح)1(

بهواءنمهابهدهافا64ممطقصبرأميمأالمر-وملاستاذْ!ا)نحوإ-ءإ.21(

.9591rصنةط

--لثانالقممهن339صألزبجإلىالمة-وب))ةر6نإعراب)3(

يسير.فبتهس

.صبىجط14صايهربأ!ءمرةفىالذ!بشذور؟ظرا4()

-9591سنةصحآ4صالتوإ-يا.ازه

http://kotob.has.it



--151

ةت!راههـءا)1(؟افاا)قا!ءلأابرلالالله!4لهلسد4"ماْمه.ء
ء.-5كار-.و-ر!أس

.2(،زاإواسأو-ماأأءما

لءإذهبحةهصبونلا،أطىاابحمثافىالأءرارالعداهمنمجذلاث

3يئبدءت)سناو،:نسابوألقيو؟)إصهرىلمذهباإنويئعبدلاو،هـبمذ

نء!ناعرؤ1ةلاثإضا-آفم،لف!مخاممنءير!ولاالبصرةفاةبآول

ينةلهلمثينا:هساةءةل؟إت-آوآ،البدهـيونينةدلمالعرب*م

-")3(.ْ.!يئالرءلمفىاسه--حاولهءن!لاثيهرفو)ق!احرفيون1

الا:قإاطدوجاوزوا،مأن!3علىأعرأواقدالتحاةض"أنإنارأوفى

!وهاوهاجموها،يةالاَفىخالرقرا.ةةررواءى)4"يآالمغوبا)ءحث،بهم

هاوردججالزاجمهاا5حيث،لك!ت؟لضصبةاء-را.كروا؟،أ."عفةاَ

يكاوقد...اكقةكلبماموْوقسبميةقرإهةمنهما*أنأ،(ءعصراحةإكل

:الجزرىابنفةال،))!اةالن!اةءنالمق!تالمم!لماثكرااةدماهأنحهاق

ولوندةيغلطونالمربهقناساأنهـواعلم:-ييو؟قولإلىفيير(1)

.الاولالجزءمن092ص،ذاهباني!وؤوإ؟كاذاههونأجمهونإنهم

)2(I66صالنحو-؟ء.

.!41328تالاولىالطبعة-13915حيانلابىالمجطالب!ر31(

حسانطمالدكعورل!ستاذ3عى(اهرب1النحاةمني)را-ع)4(

عفاهلاالعلهىالبحثحلقةمن(6591سنةديسهبر)ايهادسثالب!وهو

أحمدلدكغور(أفراءازكرياابو)وا؟ظر-العلومدارالتدريبكلية4هث

-والاَدابالتونا،علىالمجلسولع-يعدهافا531صالايصارىمر

للد!ور(4البصرشالمناهجبيناوارنة)اوافظر،؟ءرالمعارفدار!س

أ!لدالقاهرةبممة-1،داب!4-ويىت67صا،أمـارىصر!حم!

ه2111سنةإس!رفى-الثا.ىأطزه-والعث!رونبمأوا

إ!دما.فا321ءثالثِاءاتالؤفىالؤر!لاأ.فى)5(

.793صإما؟ىا)برازوا،ظر،25516المحيطالبحر613(
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لىرهمإن!يعتبولمء3مكثيرأو،النحوأها!برورضا5نجراقرا.ةمن،آ

.،)1،تبولهاعلىأ)-لمفمنبممالمتدىالأئمةأجمعإل

أن.قهل))4اعد!بوضععالدسالىيرجعأ؟رالإ"ذافىاصبباويهل

ءنالعديدةالشواهدكمخالةهـافإذا...والا-قة!اهالب!ثفىيععمقوا

وا!جـوم،،وأ)ةص!ب!لإف!رافىأخذوايمعلأرا)الةرآنومنوالنثراثصرا

أوسعهق/ا+رإيهَافاللغة-..شىءفىالملىا،كجءن"ذاسو)5-..ادنيف

صروابا000الهلا."2(!أاللهورحم.كوفىأوsإهرء(لم؟ا!سيطأن

وا!راجم!جاولو،اةلهإلاامـربا)تة!مماالإ!ىؤ2أ5ءا:تقول)ذب!ا)"لاه

"31،5و-*ربم،يرءإمبملجا

يونناةدتحأيه...الجا.لالْاستاذأ!قديرفاأ-:ابمنكانوربما

إهمرىاإذهبايقدساكىذلك...لأص!اا)هةلميدإقةرهنيضاضووحور

جم3ءنا،ولأ-ثولاهوابهمرىأالملاثأندرواو!ا..إكادأو

)4(.تهانوالإوالضبطالقةهـنبلغتءث!اوالهرأءاتياتاإهـوءلىالى"اة

-سين-!4الكعورالعربىالأدب!يد،اطيلأ-ضاذو)ذا!ان

النظر،صدقفىبهلهةشبمايما()5(1)ةراه)بهيه!،ن-ورعا،للها-.ات

ا.إااي!شوا)قراءأتفىال!ر)1(

و!تهوقد،صأ!صااةىبمقبناوء!م،أةدماهإإ-.يه!انعذا5()2

الطبع.!ست(ايملاهبنصروإوأةءالمدإوأ)بهنوانلىح!سثةىذلك

نظرروقاتوا،13465أطلمبىسنةط001صللص"إت!ى1:فعا!*ث)!(

61صىالج!سلاملابنرأ.الش!

ئراأ!لاأ03أحىدلادكهور4(":هسسةرلمدانىعىالقيا1)!عيتار)بمحرأ(4ز

.953(ءأالةر-ازكربوأ).!ارأو،هابؤا51ص

أجلاص(ال!حو)حمياء)لكتاب(--!نطهالدك!تور)مقدهةنظرا5؟لأ

.49091شوأ)إثروالز!4التأليت-خةطبع
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،أضرى4آسب)125!فضيفو40أ)تم!صءذ.،كللمعمدنناة!..اء:اروعةله

.(ينالضسنأيةر4سإبو)مماو

اكحوفى-اد-4!عا-4لهأت)جمككا.-بمهيرإ.-إجلهبمنلمنهامحيح

توجميهفىنحلصا...ر)أ:صيرةأ):صرةذفا..)اةظهـ.صادقعان..،بىالهر

كلصهيا،اءة-رر،اصهيلأ،سا؟جي!اتو4أ):ءوتالدرا-اتالىةلابذ.

علإضالالأوإةصلأحبصانهوأ..-4مدر!ا-بانبمأنه4وح!همقأ)5

-والإرثاد4إتوصافى

ز.قفى...-لالراذ؟الأستائ!دا.ا4جهوا15"اوأ.وةا.!طة-لماث

.هلأوةتاواالوةاه4فيءز
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ين4إتف!اابينالةصهل

(1")؟ؤ!"أولادمj:ةسمكناكمنح!؟ير)ينزلاثذوبم5:لى-"التا

قىةاتو5ةءؤقراءةو!طا،يةينأ2(إتصاا!ن)ةصلواعاعر.بنأقرأ

سأءكم-اطكاةأةانطامن4ناْبئولكل.-و-لمءإ؟اقهصلماالرسولعن

وممااخ!اقراهأءلىفىقي1)يمر4ألاَهذ.ءناحارضةاموفاوقةو-الله

اوهذ-31(لهطلانالاءإي!اي!آا.رالةيازكربوا21-ذؤ04ءأ)سبهيةة51اقرا

)4(،الا-ثإلليا!5!حاهنى،:ةةول)قهحباءإيها!سمالفارءىءلأبو

وإغا،القرأرفىؤ."حوءو":قال-ثنخالويهابنالإهامة"لوعذاك

،وأكذوذإ7(،)الض*فأ،6(أوصاتءنإثذيخرال!")5(الى-حرفىي!وز

Iأية،.ماماسىوثة(1) Irv.

قتل()!طةالفاعلئبوفا،للم!ورل.لبنابا(زين)طعصبناةفراه)2(

أنهأعلىبةقىمـو(أولاد)4؟أها،ليهاءضافعصليا(كائهم؟س)و،لرفعبا

الضافابينو)تتلأكلةوهوا،صافبينالفاصلةوهى)قتل(الصدر4إممْ!هـل

.)ثر؟ء(صطه4وهـواليه

يمدهأ!فا093صالفراءاز!رإوأفظراأ)3

السلفعة.ط11432الادبخزا؟ة)4(

.جروتط125ص4-الوثلافيالس!بعالقرا+اتفىالح!")5(

ط19-!7بر(القرأنلاح!ما!امع)بالقرطية-يرثلاراجع)6(

.14932حيانلابىاد!يطالب!رظتوا،الكتبدار

502ص8%(الةر7ن،فسيرفىالبيانصح)العابرمىقةسيرا.طر)7(

.!روتطبدهافا
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نءزلة!وا!،21(اَ%!حنا)إلطهـاؤ-5"أضم!هـذاكماثرإبمو،11(وألودأء!

قيوزلا31شاعامصاءةةر5:أة-وىانمغاإوالقيوهـذأوفْى،بنعاعصالاتأ

!.الإبماعإلىلهةوورد،إ-01ء4أ!س،اا"اازلذاو!"عالموهىزلةبةال!رؤا

.")3(ابأصوايخرءلىارالإءمرءناولىؤاو

إذاهـب!3،-"صهودْإن!مإةلةااذن.+.!نان!واءندةفوالأءرو)يت

،-ذص%اوزالأءرحكو)-وتهمءبرلىإ"ص؟ب4وإ-يةا!مووتواءدم

-ريرابنإذءهيرالإماموءأم...ذللث3يناة-مراإيناصدوىأوا؟"شرت

لقبحبااءةاقراذ.5ووصت،تماماالنحاةمعلذأ5فىبورطقد5،الطبرى

(-t)،خزصغيرقيحالهرب!مفىهـوذللط:قال-كنالفإ-4وعرم

أهاو،:لةا-يىْ،،5(تهريافىءوأسا)،تثمرىلزألإمامافملوعذأث

؟،ءردوداسباَلبمانالفرورةكل؟دقفى؟نلوةثكماء،مرأبنقراءة

6()"-..اةهوراأ).*مفىبهزص!فك!"زادةأبىا)ملوصزج)ورثصدخ

نءالمح!كةة!ا)قراهألصةوءا)يتىارذولةا))صةاتن4لك5فاماأضرإلى

11يَمريمأ)القرأن

ين!افمرا)ءيثوأو،أكحاةإؤلاءأةولذأءإ

أةرأنمنأاله!هباإو-فذا!أءازءليلىيشفىاَببيرجدألا؟ئأثاط

تفسيرء:د7!3ص13بمتفسيرالترأن(فىالان)جمعا)طبرصىتةسير)1(

اتافاإ!نللةصلرديئةوهى،:ظل-"ث،رسلهوءدههـء)تتعألىةوله

طمص.ابئاءةةلمفىلأخراءلجاؤادايناحدعلابمازوما،)ا"4فلمظوا

دها!"فا!71/(الةر2ن،-؟ممعانجا)الؤطبةفسيىرا!ع)2(

.إمدرا.فسا3(

.8113الطبرىسيرتة(4)

.32214دادىللت1،دب"4خزابم5)

(6)lبق.السااصدر
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اءلى*عاءرابنرأءغ5وهـطالم11(صصءجةاشةء-تىب"يةقراءةفى،الكريم

حجة-و!مه،الصريما*ردباوهـو(T)بررةوأ!ءثمسندآاليمبعةالقراء

إ؟ونهزيمف...الا---اجءصورءنلأنهونواللةوالنحاةبهرسشدل

قيإصحاأبهـار!فروا!ه(ا)ثاءةاةرايرأتونثم...4!!مالكل!ادى!مه

"ا031(بن?يدو،صالة؟4ومصاو،الدرداءوآلىةعفانبنءصمانأءئالمن

نآ-!يا%"-وت)نالم!اذيرلىو-إ-صير...ا*-بأهذاآثارعىأ"لك

ةيه،إ---!فيوا،)ة-وبااثترزإيناا-دأىأمع...أتاةواالفوعلى

الذىو5هَ،مىوهيا،لهءثقىول!ل..الّاظوراث!ومةمهذلهوالماثةين

الأصما.بياتسآه-4أ،4إعاةتأحتااءباثوامنتةقيتهإلىدةهآدة*ى

.دت))ةتءصتحفىمتديمبأهأصتوقاأاءدالا!وواَ،اة!موىا!بالذ

ءاتأ4راأأببماالىوآت!ان!اابهضإن:ل!وأطة!ةآوالا*قاَةيصا!و

اكهءوفى!لاثوضصتوهـد،إةراءأتاإ-حح!4ادما)قاقواءدهءنوءدءل

هفبمودأثأنم1411ذا5فى!"أ"نإلىو،أثادةأ؟اإ"وأثدت؟:يرةبم

أةتيةاهـذهبما.بإلىوزفقائت!أ"!أيمإأ.ة-و؟،الإءامذلاثءاللثإبن

)ث*ربا!اح!ا-و:-و4إها-إزأفى.-!نتةاأ،تصإ!نإةصلااقتية.+.تلذابا

مركاابن"راء4أة!يةاءذهإز-وءلى!ة-إ!ألا4ؤفىو-مل،بم-مأَو))تثر

:أثاةهـ4ا؟؟-تهأ-ةال-ديث،

و؟اءس،)4،ءاصدًهـن!ار.مءاءرأبنة-راءةو-صمقى

،)):حاةب!ضعةداإقلوبأ"رمءدات-ينمالاثابنإأدركلته

ابخاء.لادء.إطىءشرإحالارالهراءأتفىالدسفضلاء)كأإفراجع)1(

حنفىْأ-دالحه"يىءبد!ع217ص

ا)-ايق.إصدرا)2(

.المصدر.ةسنظرأ31(

دمشق.ط51235ا؟قرىا!ثهـلابنايقراءاتفى1)ثس()4
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اءات!!أقرأعا-!اإدلاهن،يةاة-وااءدا)ةولىءاكةباح!قياةرأنافيماتَ

آصذا)تااءدأقوأ"نيديممبأصت*وهءاث"!اَخا)فتْإنورأء13،اءدللةو

.ا-انابهصإفأ:حاة؟أءنيرعةدئجابنعأمرةراةفىلاطا5لى؟"قأصرة

قايل.ممالتفصيلرا-يأقوكما،اصسازفى

ةوله:الة-+لفىءالاثابن-ديثومن

لاصو،ةءلهفاإلىاَرثرو.قاهاَفتتانأ-ازءصدرأفأ،تانكاو)نة

بكلاور8:تةولثم،م015الأصورةفىءاء،-أبئءراءةهىو-لماث(،11لهه،فو

و-لما!ه)3("6خربمةمولالمة+ولإلىا)!افالةاعلأءماضتارَفىةصل

وءدَ.تإفَاقهف-كنهـزلا:إبراهيمسورةفىإسافابهضقراهةهى

اقهثاءإنئاأوةيان"او-يأقء)3(لهرَ

:)4(إشهورةااف!يتهأةىضاَأءالاثابنةولو

ت*بوأأ!زْظرظاومة"ولاءاْصبفعلسب!هءصافأصل

؟د!أوور-ت/أوأبمةيإوجداواشطرارآ+؟!نةصل

.-أ!--*حااتشواأث"رامقأدالإيرلهءاثاءءالكبناآوردأنإرردو

-ةقال11،صماح4-ثن!ن5دص،1كماالم!ق-42من4أقضهإهذهبدءيمإلىاقي"

ذاكاكابنمأ3رذ!قدإمنىا-!ةمنتهقووأها،:ا؟زرىأبنيرويهة؟

ةأو-4ثلاثةمن

عدالا-تاذءقيق161عىمالكلابنالمقاصدوتيىلثدالةواتسيلي(1)

.م6891صنة؟!رالعةالةوزارةذر-بركات؟هل

.إقا)ساالمصدر)3(

لىميةاسما5وتد()وب!م.و!ألسر)ب!ر474%بمدبرا)ة-ور()3

دفاثفين.اير

.(الإضافةبراب)ماكبناألةية)4(
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.4وألاءتداد)*دملحعصألذلكنهةإ.ؤتلةأةاصلأكون:أ-دها

.إصدرأوهو،الضافءكموللأن،م!ىاجةيغيرأة:فىظ11

إتةديم،اءقدر)"4إاصافا4ألأ،التأخيرمقدرأفاصلأأن:ناكا

لا-تضىإفىصلا!ذاشلآ-ءمها!ملوإ"رباإن-كأ،المعنى5كلـاعلفا4اْلأ

اةصلأ-ة-قفااَيرثجبالأجنبىائفهراىاصلوةقدلأش!مةا-ته!لهاسالة

ةصلمواقدافوكاوإذا-ءطاةاَازهبوفي!ميةءزلهيمونأنأ-".ىبونير

أشلمث(-اللهسا.إن-ءلامو5)أررربأبعضقولفى،الجلةإصانيناإ!ن

،11،لأ-2لمةرداإاةصلةا

وأ)أقراءةءن!هذهخ!د)الذى-+دالووالةءوى5,لإبئمالكاءل!أن

48العصمنتجردوأوءير!ا)نحاةمناظابهناكبل.،.اتا)ةراه15ءقءير

ليةامحروةق")!لتة؟،عيةهوضـونظرةيةوالفيااقضااإلمطنظرواو،بزلمذها

4أ)ةص)-يثو!،ةشاإ:وا-ء-GtI.4تهااهوةر،يم))جمكالتر6نعقلدناعأنما

بالتة!كللةأولهاءن

ينمرت1105أن-عى!ى.دتإل-لدى-خقىالطو-لةقىا.اةر-للالهن

كعيرأةاأوردق!و،4الةرأْأتاهالهرعلىا)طهنفىيخينا)-ءوءىه"ق1نواكا

ةاءفرءلاوةةت-5يخاو...()3"اتراء)اةويهسيبو)بناعةافىذلكءن

ءغاقيف))ةراءرأبت."امالأ!ىورةفىية!نالمتضـابينل!!لباعأعصابن

115عوف Uإذينأينللهءسا-لم!اأنوأردت...ذلكعلىةز4ّرت

لجـع255ص2-!!833ت)الجزرىلابنالحضراتالقراهفىالنمثر()1

.01340-ت4دث،كت

احمدإد!ر!!لهمعيارحكل!يلإ4دراسة-والقراءاتيهسيبو)راجع)2(

.؟ءسالمحارفدارثعتوز-نصارى،امو

http://kotob.has.it



-!.9-

زلماةحاةا)مام-؟:ويه!ض!بالىوذه:ت..أتاها)قرقىالما*قءلىدأبوأ

فى)صيبويهءهرجط"نءلأءلمثرأوبا)ةالى...آشءلىالةراءةلهذهأعثر

اةضاثة!ن.ا.ينبا)ةصلضاصبناقرأءة

اإثمر3يخامن*.ةيرازينذكوم"أة-13الآيةذ!ر-؟:ويهأنت!صص

خير1()ا-رىةاهةرفىب!ادأ53-آثذ!ر!ا4ةأصلأ"ءس؟ؤ!أولاد!ة:اط

ين!يئصأآاةكنصللةباصطبئأةقرأه

يناة!لاؤ!04...13.فياةصيةافىويه-؟-قي"تإ:*ثافىااَوإمعأ

،ة51ا!را"ذهضةيهسإتمرأنهظظت،طنأ-رإلىهواتنكل!أ..ينةصا!ا

ر-لى،وءدهنحلصاللهف-بنزلا:ههـاهيما%ية-!دتثاطوةن)3(05وه

أتصا-ةين،اةثنأ)فصلةاهأ!رإةهرضلمواإثإورةا،ة)ةرالاجاءأت-4ةر

علطإ!سجا*نلاولرضت-5لمبالذاتس؟؟ويهأنر--تَأو-ة(تة"ت

.ياتأ-راتإىالالط"نض-برةدكأنوإن!ذهـالآيةفىءأ،ربئاةقراه

ءاءرأبنقرا.ةفى))ولنمن،-؟"ويه-برء4الىأقتؤَئ51هنورا!رء3

-دءويهإلىآثيرالَقىممالاغأاخأصصاأجدأئألاإ...ينا،-صا.اةإكنلةصل!ة

؟ذلاث-؟بؤا...با)ذات

بيناةصلا!"ل-5يخبصا11ريهبر-ادتث-...04ةإ-؟باني!ر.!

))هها،صافلاء!اوالأصافإفي-ةصلأنق!ةهـهـ؟زةال*اة"جمضتةصاإةا

)اثمـر،فىيسوزاوهذ.-.ة:لمهألذىاإمْفىةفيو(لاثلمإكن-ةصلأنص!ة

)كس؟.رةح)يهشبوثةولوةيه-بولاقط16/41ا)-؟تاب.ظرا(1)

،والتتديرماة:لهعليهدلءذوفبنهلرةحأظيريد(صارعءيىهارفعهةلعلى

)لبكواكديرلخ!وء4(ضارعتدفي)ليبكاكاءرةول.ظير(شر؟ؤ!4تز)

.(عراصليب!_تديز

-4ثسرروهد-وارص2ة)نظروا،ولاقةط1/98باد؟قانظرا!3)

.بيروتط93ص(النةاخ-براأ!دللأشاذ
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وهو)لالمـاءرظ،)أيهإتافواالمضافينفصلاشطرإذاءرالثالأن

.(ارمةذو

،11(ارجال!اتُأصو-رالمهسأوا(إفاإثخا!نمن)أصوات؟لت

اضاف،:إ؟تاlayعلىء"قصاةقالاحتابأرحثاافىالسيير؟همْ

ولاثقع-مالكلهنبهي!مابماوةصل(ا؟ساآوا-ر)الى(أتأ-و،!

مد,-ا؟روفو-ر،لظرتباإلا)ايهإصاتوااصافاإ!ناةكلا

ا؟ذ!تو"ازهوأ،لاتتم:داوال*م4إتمثبلالفيهبى-"خا-تة

.،3("...لا-ئم

اةراءةابمذ.-!طدمافاا"ءويةأالقاعدةوصح-؟هويهانءذاوء"ق

4-ه4ء"ارصأعارشا)كاة!..ةأة-12اءة)!راإح-!سانهأخ!صص..ا-ب،-4ا

لتدصأنالَايآه-قهقو؟ن...قىى؟!أالمعار!4يةإة"واالقاءدةصحبر

...4ءفا4رشا"ااؤفب5فى-كتد!.(اتاءاةووابهبى)عهاإقا-ااةااةبمفى

نءا-تقحاتولو...)3"الأوانوات5بهدمتأ-رةجاء-ىيمرةالةإيمنو

دلالةيدلوهـذا...أ)ص-.حءكاغافى!ناكلوصءغادبرتا-ةماأءرى

)اة8ءوية،ا)قـواعدمع،!هـاهفىضالع-اقهر!4بى؟--اأنعلىوأص-4

إوْوؤا4:صال!صاتاء)اقرءننتكالر-ى،4نباقر6أالتاء)ايةومقضهدبمْير

62صهامشفىثت4رىالاعلميقولو-بولاقطبع7134اممتابا)ا1)

يالمجرورءحضلها،إساواخرالىالاصوات4إضاةفيههـالشاهد!ابا)هـق%ا

واضطراب،بنايللإاسيرهقثدةالمإسخرواأصواتأكأن.بر-واثممَدورةءس

هوةالو،الر-المنهسلثبر:إ؟سوا-ايفرارإجأسراتعلإيارحالها

.ءا)سيرةضد:يغاللإوا-الةث!هم

.إولاقطبع/1347ادممتابهامش)2(

توزيع7291سنة(والقراءاتسإبويه!كمابىلجعبعدأى)3(

.؟ءسلىارفا،داق
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لينلمصبا-مرابنتراءة،ذ.5نناةكأأهفىأ!ألتا!هو؟،4اكةءامجم!ا

يفين.صاإ!ةالأ

...ءالفرا!3ربىزا"يصابموفيدالمتندإينوائإل!سولااهذانءل

يهب:وأنحينفى...اصريحةا4المعارشموةفا.ةا)قرءنهذهو!فحيث

...51افريازكرأبىصاحبىمنقوألهأذ!زكاـن...ضفاءفىاعارء3

آوزارمنهها!ته-لأنقيأ.ا)صه!يح.ماب!افىالأءورو!!ْ!ح

وزروأز.رةتزرلاو-..الاَضرعلأ-دهمايكلورؤلم!يداهماصنةت

...أءرى

...اءةا)قرب!ذ."صمادماىااةاعدةاوصحيه%أق-إ!لةا)!!*اة-هوأ

فىءإيماتاظ)5اىاإواطناهنءوطنأىفى؟فسماأ)ةرا+ةيذ!رألأدون

اءةانقو"ذ.تهرضمنأول-أعلممماة-كاننهةد!اءاةرأ.ا---عمضابإ)

.ل!كةم.باقى-(؟-ء!faإإبا)مامن

يةينإةضاإيناالةصلفيقيلااىاةءدالةاير-ةرفىتلمحا.ةنريهسيمابولىإدنروو

فىإلااراالدل51ِ-لةَالاه-سارقيا)لامجوزو"ليقوليهاهةمع1-فىال!نثر

والمضاتإينا،ضهافأى(1،،ورلمجروارابأينالوفيصأن10.4،كـوفم!ر

!4"ةاأتاتاو-ا؟وازيهدمءإي!ا"ماكأاأ"!زيةاا!لةءذ.فى4إلي

!ول4وهو)فارفاإاهـا،"!صلوةد(أ!هل)4كليإليهفاضاوا(-اهـقإ

منا5َفارأ)فاصللوكان-قا،9ا؟واب!دمعا:اا-آذلكخو(اللإلة)

-حتتولاءاإظرفاذ--بو-ح":تةولرن01أ-يا%نهمحينفى،أضاروفأ

"اءاانثرافىءطاةاصلالفاؤنع،قاطناشيقنا5؟-ييو)يهن،،يخرهفى

)اةصلءنبالمغا-قبها"تولإأةصلاأنثكولاوف"ظرْ؟ةت

-المصءإصءلىهذارةبغيرءاءربهااأءةةرةت؟علىهذابناءو،ف)ظر!ا

.إهـ؟قطهالمسفا/197ادكتابرابمح(11
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.-!جماتصهأدمى11أةاءدةاوشحواع!4،ا-4ءمر!اضرإترلمنهأ!ح

صاءجمه!هؤلاءومق...يهده؟:وبهح"هسلم.ءطخftإ"دهءَنبهم

)ة"لماليء4و...اءإةرألّا!رزبوأ

فىجاهو!ة:1(أ"اب)ا.فيسفى"ةوليهصإ:وشى؟ءرءوفانوفى

:4إءبنءهروتولوثابررإينوإيظ؟صلقدأشعرا

لاء،1)3(ءن-وماإ-دولتهتهبرتالمهسابيدمارأتول

:ال!يرى4يرابوومال

-زتلط)3(أويقاربي!ودى-يوما-فيمأج:ابا-طع!

...اكصايفينبينالة-لعنقي!مدثبأفهلا-و-ىا:ابأ5ذاظاهر()1

كتابفمفىلصبربايتذرعو...بروقيد...:ءمثأن4عاهالدار-!و)-ممق

1198"-*تابفىءجما؟""ابشواناجكو)...ير"د؟اءنهايئةر؟سإ"و

امنى(افىلاالاةظفى.فو)ينلمهإلىةقيدىالذىإةاءلأءرىجرى.ابهذاأ

ةمل11زاءوءح(ءن)الى(لدرا)فةصا!4فيهدثااا":ءلملااتةول(2)

)ءق(؟صبو،لر"!!الدرا!إصإفةيم!ة"لمإذ،ةسورة(ا"وم)اوهولظوفبا

اكلرأةتصفوا)ثاعر-ا)ةمـلصللفريهفعلاصمولافأءلباءمليس،.4،به

إلادما؟!رتةق،دتارهاءقءد"إمجة"صلوهو(ماة!هيىليا)إلىنظرت

وشوةكااشمبارهـأعلىلاء"ءنأ"ومدرلته:ظلثم،إ)ي!اثوظفاستعبرت

أط:لهذ)إنقالو-!لامانيةجغىةلايقاسععبرتلانه!لائمهاعلىإ؟كاراَ

أعلم،والله(ماس!!"يى)صىو)ذ)ك،دمفيهينسةكلملدهراءنيومعلإ"؟رلم

.(فءس/)9)/1ا)-عتاب.شها

(r)اة!لىاع.اي!ودىاالىف"-4إضافةفيهالشاهد،:"ث8لمتصرى!ول

ةولإلىإثير)-!هاتهعلتهو،تيلمهاذىاقىكالقولفيهاةولاو-)ظرفبا

الداررصوموصفذ!رىااكاءرأنءلى-ألاهيامقاليومدرلته:اكاءر

إتمهاوربصقابه?ابر""ساوجهل...ب!الاسقدلالوا،ضادةفىدكةاببافشبه!ا

.ولاق،ط1/19أ-؟تابا15ءش،(لدثار-لاثإر7ْئا-الس؟ءتبايئمفترق

.(!"يرءهـف1)
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الفاءلهاءمولا،فعلءهىفىإسإلأنه،هـذاإلا4رلايهونوء-ذا

لأءةىةاقولورأبرر.ينوبا:4لاءفيصو5-اوع!ا-ا)"ملمجرىبمرىاذىا

باط!مارةنراك!ولا()ما"هلىاإنل؟ةاولا

صبرزارةأ1(اش!دقارح5-4(بدأ)و)ءلالةالا

الىمةةذووقال

ار!)3(راةاتُاصواْا"ساضرَأوا(ةنا!ني!ا)ءنااتصوأنكأ

؟(موأةصلمنَبخيرٍرتهر)هـذأءلا)ثف"رفىوي!وز-يخترفمذا

:4بنْملهة"ه!إقءن+ثه-4عَهثنت3(ا"أدر)ُوقالت

أهةبألإالفصلمعالقاوحالىالم!لةإصافة4فهأشام!هـا:أ،ءلمال(1)

)تافأش-دأوااءافئتأتارحاالىالإصافةيصميانأنمماذلكو-وغ،ةرورة

ل5هذايرتقدو...عدىيغتمتا:ظلوا؟،القارحإلىمضافوا-د31لةمتر

حذفقديموالهالاخع!ارآلىاصطرفلا(بداهتهاوةارحءلالةالا)الةصل

))يههفا!ص)ت؟وأضيةتا)قارحثبـتفأ)4الم!إل!صكاوا"داهةاوهدمالضمير

وهذا-تاة!اإءلىةقي"ت)):داهةؤقدءنمة:للقارحاالمطءفمافةا)!لالة،.توةد

مهةوgنة-"ت-فو"ثاءر-لا)مماو))ص!ح،4ة)ف-ووةد.،ل!لجهوير-ةد

صأ"م3بعضفيقا-ليرءونهابلإأصابلا)طيلءلىدلونير!احربأص!،ب!أنهم

اخا!رواةوا)ن!د-ولهأ:واليداهة-بمري!ا7-ر:4اأملاوأ-واط؟رةلهءىبا

صءشهوإيخا،طهطتلةمعءاظهماويستءب،والرأصآمأ)ةوا:0،01ءزارة-

أد؟تال!هاءش،الا،مءليمافيقى.ا؟زارابمهـةابزور"نكاْتلان!اجزارة

.(سف4بت)1119

ال!كتابفىيهس!وذ!ر.ا)ة-؟رار-وةدإلى!أقي"ل!ا:إتا!زأبضاص)2(

.اد؟هابرا-ح-7،3وص592صو39صالأولاطزءفىعسالَه"لاث

.ليروتط74صالنفاختبأحمدرايلأستاذ4سدوثوأهدفهرصضأأ؟ظرو)

نبرزا،لفأبعدءاقىون،!نةصاءنرا،مضهوء4لإدا(نادر)(3)

.12ص3جلالمةصسسحءامش-برشرى

،،اعةورا-8)
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11(عأهمايرنهوةبوءاخاف)ذامـنلاأضالهاطرب(افىاخـواهما

:ايضزدقوقال

)3(الأ-دأ2(،و-:2-ذراس!نة"اءسعارصارأى!امن

قعقيب:

لظ-ينا)ة:خإاتضاية!ناإينالة!لم!وصفيهبر-؟أنتا"ظلك)5

.(تهييمة!ا!!:ء"الىةىلتوءل-ئا:ةا

...(بناإنيةاإءن)آولهفىىقىتلا؟عأوكان"ةاالة!لأنصيهخ

!ولفىأظرفءدة؟وا4/كاهكَانولو-ق!،صللافيلاإ-ترجةبىص")عن

-رقساثا):لهيوفىأةاأأتفأفو13(لاءاان4-ايـوما-كأدقه)ؤتئةبنوصِ

اإصألاةيرز.ولم،أ)ثهرفىةةطلاءسورةأجازهنهةإ(الدارل51-الايئَ

الهدز.فى

بإغماالةصلمع(ءن)!4إلى(اأ!و)كلـةإضافةةيه1)ثاهد(1)

لمقلاأخاا-وينكانابأن!ماا-ويماذشوالشاءرة-(الحربفى؟رور)وأبالجار

بةيها.افىشأخرى4رواثوفى6امةاث2واا)ث*اعةقةو+لك...فىاطرب

بافى!ة-ا)ةصلمعالاسدإلىا)ذراء!نإضاة"54ْالثاهد5:الاءلمؤال)3(

ةوله:إلىإذلكإثير)-وعله"!ء)ته،ا،كأىضاافى؟)ةول4ةهـالقول

.(ةارخيدأهةأوعلالة

و؟وءا؟بم"،اعأذرا.وءيينأءكرضالذىا)-صأبعارم!ثصتافرزدقوا

نأمعا)ذراءينوذكـر..،أ،.واءأحمدوأ؟واؤ.،ا"سىداأ!واءكلقوهما

بهاجاءالشاءرو)-؟ن(ءغم!المقهوضةإذتاعأ)فةطايذرأءيناءدءوالنوه

مالوتفئلمه...ذللثفىةكأاضةولا(الأ-دو-!ةءىذرأإكن):ةقالمحثناة

Btءن!!سرج):لىيماةولهومنه.بىا)ءرا،سلوبفى Lمنيدير(إرجانواؤاؤ

ءثما-الماحالامنلا!نرجانجمانالؤلؤوالمرأنمع،..والعذباحإا:البحرين

كبير.بئممرف4119ا)-ممتابهاءشفى))صمذءهـرى،علماد.إظ

.بولاقط29صو39صو09صا-))-ممتاب)3(
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يوء"دئإينتإطنهف!..*أ:ابا"ذافىيه-يبواهـدثوعل4ءلاءظولتا

...وةكنإتضااإكنالفهلفىيثلحداأنذلاث...153إإهـقيةوا،اهداثواءن

اةدرأبمذ!+!تفالاالإءكانافىوكان(1)..-تهددةاهدإثولهبمإءموةد

،م12ةلأاوةلاملأا15-تازءغينأضرنهداثأد-ا!أنهغمر...هدا)ادفو!ق

بداهة-أو-علالة):الأءشىقولوهمأةادألا-لمثافى)سإ.ويهربلمىا+فلم

.(صهدلأا-4براو-ء!ذواإجمأ):الةرزدقوةول-(ر!ىتا

وقد(هْارح)إلى4(متازءرلة)مميزجمليهسبوأنذلاثتجتوشو

...ءةضبا-صماأيسو)-؟.نهئزجاوذلاث.(اه،إدأو)لهبةوبيماةاءا*ة!ل

ابت،افىرةكرإذا()ةارح!"4إلى4ةاء!هة(إدا)4مميحلأونأنيكلوز!اذ

عاليمادلوتد،ادذوفة(قارح)4كلهإلىاتفهاءصافة(ء،لة)4كيوأن

.ولونبةءلميهعافىإ)1ْلدلالةالأولمن-ذث..+بعدهـاءا

إلى4ةءصا(بم:ية)!"4نت!وصث.-دقالةرؤ؟اتفىلتة!ا"ذء.لو

4ءضاةءولط13ةإ(ذراءى)ك!4أها،إقيأفىاذكورةا،لأ-دا)ح!4

وذلاث...ء)04أةاقألدلالةالأول-ذفبرابءن...ذوية21اكامةاإلى

.إ-511/-ألكلمفى!طثير

...هـاص2أغتاهن؟وها...إ.ابيناإ2ادلا-إثايفصدإيناتص!أينوبمذ

اصاقسهأوعا،%.ةآينارأعاو))يم.ءير...ء،ةير)إ?,.Iا)ثوءنلديهة

.بثرةح!

فقأل...يهبىد!اءوةففى)اض!"فةهضلأ-ظاشأص"رىأالأعاملهلو

يحوالص!م-ة!يه)فءووقد-يه؟.وسيربقداوهذ،:،ءشىالةوعل-تعة:ءا

لكذوبم-ية؟ناكضاي!،فاصملالىل!و،هبهدإلىهاهضافنهدأير،3(لهإعا0

.لاقإوط29ص،19صا!ا)-عتابمثلانظرا(1)

.يولاقط1/19تابا)-4امش5)2(
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بإضهفى؟لةول4ةهو)اقول":ةال-!ناةرزدقاإ؟تفىالأءلمرأىكان

.(1)،ءثىلأا

ام!:قيا)اةراءةهـذهعلىأط!ناابإذحءهن-ة،مماء!أنهـذابهد2ولا

و"المابرىبمريربنأإن:اطزرىابنتةولا؟وأبرفى...يد)ض!دبا

ذهـ5حرأ.أ"ل"ءنهـوأول:مرأةثفىاول-ةأيهإا--5ح..ذلاثؤ"لأذىا

اطبرى،اير-ربناافى!ورهذاور!ب،4ا!-5يمااءةأقرا.نوءيرهـاةا)ةرأه

:أ-!اوىالةا-قما،ير-ربنأاتةما!ىمنذلاثءدوقد،04اةلملاثأبر"د

،31(5،ءربناءلىيرر"وبنا!اهنوكإثا:طياة-م)5(1)ثاأبوالىثيض:الةا

اءةرallهـذهجمرأ4؟هلمىمنأولو515اوررادان:ا؟زرىبنلاأةولو

أطبر!قيلاهـأى02سة"7فىأخوااءأةرالة؟ةاق:وم!أطبرىاوأن،أت)ذبا

.الزءانمنةردنبن!و

صأهن-علىء!رألم!أءير"01ء:!ن)أطا+ننيرهةءه.وةااه))ةرنجم!.ءارر

4وصق5اءافراباز!رإوأحبىصاأ-بخرأنأودو!نت...الآن-ىءسج

بونها)هءمرتورط؟2ذدافىؤورطجد-"ةدو+ىص!ا000اءاةراءلطامأ"نا

كن)).ءسءنغهـيرههنأ!ص.قةالةر)5ذه5فىأةكانيخر،إ"دهو.نة:لمهءن

:ق)3(-5أ؟4ءتةإتو!ذا،يدأيثدللأسف

ل!51ءصاءفإ*ضوفى5:ءرطإناترأءةشدأيهء*افىاءأفراقال"

إةرأأنةيئهكىالأو)!نس!نء:"خةة-حنةإن(ا)ياءإ)(:ر؟ئ!8اأأثفاما

نهصاء"أما*3،ألأولاد!؟.المةنبم،لللفها)ءناهاأُ. حررو-و..ى(ربئ

الاصل.فى)5(!ذا1219إصدراررسا)كتابهاءش(1)

.2/255أ)ءزرىلابنأ)مشرالقراءاتزط1)أثس)2(

أ-دالد!ور-ءاا)ةريازمربوأ)عدهابءنإمدهاق093ص.ظر1)3(

.س؟4لمعارفادار3-ذ(مارىلا.أمر
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قت،ءل!ةا)؟تاءاإأىا(يخازَ)نتةرء،اأو؟ؤإن،أثأ،يروا-ب،أ

فإن):يهول-ين4سبصاءةةرفىةش!ثف!وء...(11بم!-12فأءلا

ذلاثكانبماور،أمنهالأمهورةفىذلاثةال..(ا.اي!ألأوعنء،اتة-في

براهـيماسورةفى01!ا"ااءةزرالطلصو11ء"علأ)و،ا)ثىءإ+ضمح!"هـلالاةو

سإ)و":لقايئ-ة-وةاثدأو،م2ءلعاءن!ةان؟ة،فيتإءسا؟4لو4بئصاأ

اثمر!يناءنع!.ير)بنز)ولا،إثىء!(T)4رسهإوءدهفي)ف)لة!"نJقو

نةثادال51"ووخمىو،عالاإهـذا:أءتالالفر،إث!ء(مْهـمشركالادهماوة-ل

اةلوصازج):والصوأب.(مزادةأبىأ)ةلوصزج)ةولهي!دون

.("أم(ادةمزإوأ

به-"لةااها)تلرإلىظرفا5:ةقاتءفا-.اتهة"إَكهنا4ءلءة.توةد

))يموفيين"3جوءن،4ئا-ثءق)ا--4ءا.ي!تهعننبءرجالبريةا)نزء"

،لماللانبا4!ىهصةاهقرءلىةهءآ،أضرىء4-فاهناتاهأ)قرا.إزا-ايما

ة*صد)4(،-دإلىيينا)،صر؟كجتأزالذى4ءخ!ممفى))ة"اساةمممابةأت!م

اتفاحءلماوأص!الإ!اعلأن"عامرابنةراهةعلىاةحاءلادهذا!

(فيهثغ،)4ْءمرورةفيلإس6نوالةرا!ف"راءرورةءيرفى"المةءولالة!ل

...أ)-بعاءأتيةرفىوارداولو؟نصلا14

نءعةيرةإتاوأ،؟!يئكربلإدتينالة-اةح!.ءفىألا:ءأ-اةءنهـيا!ا

ع!،3بأ!هواءاصه+وافااءدةأةااي!دلواو،ثد!رإلىابو)ءثو،بىالهرإ"رامفأ

ا)-؟ضب.دارط13571لافراهالةر7نفىءمارابمح(1)

اتضا-ة!ن.ابينةصلاءة+ولأنهءلى(وءد)بىصب()2

محا.-ور165صلهراها)ةرأنءمافى)3(

ظاْ-.ظهـنافىقيدالبتداالد!-4لحةثقى،ؤ-سااءو5ا)يةر؟خاو"ذا(4)

.؟ءسلمهارفاداشأثس-صارى.ثهالادكتورءاالةريا!رزبو،؟

ا-لةية.اط931بر4دىللإتدأ،دباءزأنةأ?(
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ف!لظرباب!غماإفىصلاأجازوا؟ء،بهلبا،!فهويفينا،ثتابينالةصلوا-ينة

...؟وربراورااطو

أءلؤرا"ءفىأطهناذا5وزرإن،مابا-ثإلت*هلهوزر""اك؟ناثن

قيداء+افتعالذىةاو،:باءزكرأبىصاحىيكاهلعلىيةحمأأوليهخسه*.4

.،)3(إرزدادىاتةول(؟1،،هـر4بناةاهةرعلىاةدخأباب

نإ:أةول...اص--حاأماب!افىالأمورنضحأنأردةاإذاأنةأءير

ا-ءقياةإةراهاب!ذ.تصطدما)ىان!ويةااماء-داوشحالذى"ويهبىسا

...فىاَأ؟اكرذ؟

صوا?فياو...اعيهمهسءلىالما"نب/1خةُفةدشىهءقيكن!ء،ءا

و!ءنة!ه!4أو...إ4راء1ةةمعهأو.ء.أ)هابرىة-خهقد؟نإنذلكَإ"د

أ-."!!.االةراءةذه5!لأاط"نإأن!":؟:االذىوكل،..وذإكهـذاءتأد!،ق

مرفياكادحمخى...-"لو*!%ثلال-يالأااإلمة-اتا،وْحةأو4-ق!ةث!أسص

.؟إنالإازحنوةيممرث;:jأندونا...-هـجمفأءاأات!هء!دءألوفايمون

!ديهبينءناء!لإألا-أ-ئةالدْىا)صمريما%ةر2دأءناعوالدة..به"اوبمةا!ه

...د-5-يميمءنلث-بق-إفههـنلاو

ءلما؟ثةقونةذأ5؟ةازمافىا؟بملإءاازرلىاهإ"فرأنا"ذامنغربوأ

تهاوةهـاءاب"د)إةوآنا)ةر!ءنعلدفأاا!ذ!سونإ-ترلأوان!اةوإاة!وا

..-إ.،مأ!افىألرا!خوإءان!3.د:ت!3إلىار-"و.ا"ي!مو...اإ"وأقىة4ادع

أ:-وا"نبالدظعاولىالءريما)قرَانأنولي"لميهـا-..رثده!الىابوليثر

.!.واكءاة

14ryلبهدادىأ،دبة-زا!)1 iادلفية.ط

-.(فد!مر)193صو،093ص(15لفرايا!رزبوأ)!محأر!2)
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منلنااللهوقيض...اءصينا،ن!ج!ذأ3-تا1ةة!الأءر؟نهاوأيا

و"م)ءطاقهوفأل-.رثثدء-لذىي!ءخصهأ...اهجمقأبروأاط!في

،مفاءءني!دىأقهو)حنأ-:بتمنلاخ!دى).ك-..زءقإشوأ"دأية1

كلإة-مركفَواأن!إةاهن،أهاةرابررو!أملاءا6راهشىأن)نا6نوألاَن

::ل)-ةصةاانأ:ها)هي!و!،ادوا.

زفيوبمذلك):ء"الىقوله":إط!4كضابفىخالوبه!ناالإهامقال

وأصبالزاىإتحأتةر(هم:س؟ؤلادهمأوةءا!اإثس!ينءناحثير

!مهدلاوأ)بصةو!لةة)زتحوىألزأ4(ةJ-(ؤ!:مر؟)!رو(ةلمتل)

.(م3س؟:)ضثةتر

وأصب،بهرزهامiكاءلامثرَأ.في*لجهلانهأىالزث!إةأ"رإتفاء!م"

إ)؟ح!.))ةء!ل4إةص،%لأدهـ3أروضةض،إلي"الة"ل"دى9اةتلا

مدأإ.-ا4*اتإإاء!ءلىبذلا!ادلأ-4:الىالىإتمأ.ةر،ن4وأطبم

ملأدهأوب،.صJم3ن!فيت!غفئْس؟إلىة!أصاوةإ!بلاأبه!كأو6ءلمهظ

فىئ!ة:!وو-إ)ء"إصا!واإصافاةثن%ملصو،مع!يماة-لأ-وحبر

:الوء4!ىلى-بمةوأث"رأفىحم!وذنماوإ،أةرأنأ

!هـارأةأ(؟)ضاأةأ!لإساضرأو)(%2!نإتةأءن!اتواصدئم

ادبـاءإا)ثأمل51ءصا-ففىر!ده4ةأ:ءإبذا3ءأرىا)ةل-نماوإ

،31(-إطظتجع5ا

مب:ةت

اءةاةرا!ف-يث!!4-الوابنيريما1لإءاماءنلىءْزرمىباءلك

نءاةراءةاتب)قوا،اططتهحانهبأادقارىءأو-!م...خاةاإ4إشةثا

.(ضنةاأ)بدل(تاصوا)4-؟بو14ور(1)

-يروتطإ"دهافا125ص4إ"ألولابنأدبعا)ةرأءاتفى14)!!ى)3(
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ءاءرأ.نو5ةا5اةارى.اأنوءح...هـ-."44ستاءةا)ةرأنخ...بةاص*اا

بة،إس-ااءنأضذواالذين."كنا)ةااربممن1.40ة4ةهةيلالذىذلك

بىءرذلكءحوهو،ءخ!ءااقهرةى،الدرداهوأبى،ءةانبنبمء!مان

جديوأنةهلىكاننهلأ،إهلدوقوله،--4ة.كللاكل4،ا*رباصييمءنءمرج

،وصمم،رىور،و-لمةن،-إقىبماأةرةدوحلأيفة،4إ-تكاموالا-ن

4راتتناوأ،ا"تاء4ءلاابرهحلىا)"حماْاإص-ففىبمذلكنتإذكا،ورأكط

ن5فءأرفىولا،ت"خ5ءيرولا،ءلاضاحمنأقارخاأنث،عذلاثةيه

!انزقد،وابا)!ءلتضرجإذاءا؟يمريهْءنعهدهس)1اتالأطر

نء!))يماقى1وا،الكاوة!عما،4اءلاةدارذاكإ!م!اىادءثقءهلر

/44))صه"اةهدأةصلموا"إةا.أءدل!و4-)فيزهـنفىالأرضأةطار

المةةدىإ"!يناجمأد2أبرتأ-د،ء"4اللهرةكاينز511ء:دبنءهرالإمام

فىةلد5-عاءربخماأأءئ-هرىاةاالإءامااوهذ،ءنالوايفدءاطإةامنيمم

ءح؟اا،ءظملأا12جامهء4)هاو،اومعفثخيت!،دمشـق.ة!ا!اصااءنلزااذ5

س)1،مح!الجاb,13بهضذxiص4اطقيةفى4اطلإةودار000Ubىpالأء

يريد)-الإءامذأ5ءن،لم!ناوا!د-4اطإ.ة4تيخرجابإ-وىيي!ن!ها

هةاقراءةءنهإةوءون،ءرتفثاء"إأر4ءإةةفى4؟نأأ-(تاءربئا

ينو-ةا،مءذاهـ.2ا--لافعلىعنمماقهرةىأ&إفن4-داُءقث.لمة"اولم

5ورءوثدة،ضمإفا roندولا،تها+ةرمنثفياءاءربناءلى.بمرأنهأ*

اكامولادفىوسابدءثقالفاسو)ةد؟دط-إصءتإ)ي!ااثارولا،ةي!ا

زالولا،ءاءربنأإ!راءةالالاثأ-ذونواعماالا4الةراديرةا؟ز"ق

.،11،ء:4الحغسدءدوإلىلاقعذرلأها

ت!هـيةا)يا?لىوالزاىبةةحثقرا-ؤينهـو!ذلك:أ.ماهاأبووقأل

.لإفمواإلىءصافءصدرهوو(ذل)ل"ولمةاو(!هم)ثر؟ؤهووءلالةا

دها"ؤا452ص2بمأ)!حزرىلابئالهثساتالةرأءفىا)"شربمعرا(1)

دمشق.طبع(بىيربت!سف)
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عا!!لر.وأمقت!ا،فاعلهيىماءاءلىأءا.اوكلمرالزاىبضمقرأو

لم)ضر؟حمم،القتا!مفحرلانهءلب!الفوأولاد!،ءلأ)ةامقامئمالةاأيه

فىيرىهءاوإ،بر".دوهواةمولبابإ:اماؤ-لوبد،4الإشاةءلىبا؟ر

.ا)شهرءرورة

با؟رموسرص!4،3أالإشاءلماع!أولادهبكلريهأالابمذداثو-ةرا

وءإثأمدتف!مفىشهركاؤهماولادهملأن،الأولادءنالبدلءلماأفيا

وءيرهمأ.،

:نبماووةء14اصركا،أةحبرإ"اإلااكعذأيةرو

:ةقال؟زينههـن:قالفه؟ءذوفإةملءرةوعا؟":أ-دهما

.الم!هولإلىهتاف4"ذاكافىاةةلوأ،شر؟ؤ!إة"زأى،!ثر؟ؤهـم

ؤب،اةةلا؟ةأمنثيراصركا.الأن،)ةةلاإضركاؤم-معيرأن:وأ)ةافى

.11(.4-ةقيء"ثمتةحالآ*لجملأونأنح!نو

لاح!ون!اأءثاوان...):وردباةاهرأ)4!ذ.ثصفالهحبرىىقى؟تأ4

،اثت"خابنامننااقىأثرأبمكانل-ا4اتءلف!و...أث!رأة!رورةفىألا

الذىالأ؟بارىابنءناء:دألااعثرز4أ؟-..ا)قي!إ12يصةالذىذلك

:ل-ةو

"رةوعوقئل،ءلمهةام4إافهلماقو-)151ءسويمالزأىإءمأقوهـوءن

(م3:سكا)بررو(لاد!او)ب.صأءاواءلهةاتم)ااءلهو"ةنهلأ

يةدم،اولادهم:س؟!مة-لينز:هيرو-ةد،-دااقياصافىهفAصة!و

عر:اثاالبمقو،لهوبالمة4)ه)!االمضوفإصااإ!نلزصو،-رأو

القر2نجميمفىوالةراءاتالإءرابوجو.ءقالر-ق؟هـقط)ملاء(1)

.أطايطn'2صا-)يه؟برىالبةاء،لاب
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(01،ادز.بىأ-صَلوالة-جز--".؟ز،1--!م-ز.

الاَخر:وعقول-القلوصراادةمزأبىزجأى

ايم.ةاق،43"االفكماقـرعءنبواديهيرعاإراخابرزىيطفن

ا.الة-مالىح.*اقالرعأى

اضرورةفىاواض")ةو،لإبماحاإا.*ماا!"إرقلابمون"ذاوء.ل

اةها"!افىص+:فةا.ةا)قروهـذ.-ونا)+4رباهوأحوةءونأ)أجاز.ة،اش!رأ

.عابمل!با

لآولادابسر(لاد!اوةتل):ا-ريهأمرءابناءنأتصا-وىو

إشار!ونالأولادلأن،الأولاداءقبدلاا)ث!ركا.ء"لألقاثس؟?لىوا

والدفي.إ-باوأبمالأءوالفىأالاءم

هنلا.ءةك؟.توانالأولىتهةراهءن4أ!هذه5ءاءرابناعةوةر

،)3(ُبر"د

أةةلمية-اا)نايةةوا)ةلموص-ا*!يراالرع:وا،زجة-طمنه:4زبم(1)

الةصل4فيهداثاا(ء5001تما-ءةزأبلصاافىلا!فشاأثدهأكاو":علملْاالتا

اقلوصامزادةابىزج:وا)تةدير،لهوهومةءو،)قلوصيامزادةوأبالزجيين

خاسة،لظرفاإراثإفىيج!وز!أوا"!ره!ولافىثهرفىءوزلاءثلهذأو-

يفواءدرص2ة؟ظروا61204-ئلابناطصا!ص.ظروأ1881اعةأبأهاهش

رون)ةةولوةيما"إيروتط81صا)ففاختبرااحم!)لْاعمةاذ4-دو

.(ا،-فشزيادات

2)Jءاد!أ!-انوفى-61204افا!ص-لاطرماح-ئافي4أسه

.نه-4دتبواتةزعلم:عيرلم-ءلما:أطوزى-الوءشر"4uث(ءوز)

.134211ا:"انأهاءثوءننةلا،لهالص"إدتعرضءق:ثنع-ا11ا)ةسىةرع

(r)د15!دفا34211اث!.:ارىلابن)اقر7نإعرابءهـءبفىا:ءإنا.

،(إ-!رهـفإتص)ثيأا3و
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تعقيب:

إث!!ر،-اطمةررإيفاالآن1113أثير-إ:-انانصءلماملا-ظاتلفاو

لإتجزاحاإابذرحاو!-ظاتالملاءذ.وأهم...يبقرء!اابإساإ12ةمف؟نا

ص؟أءامق!هـيهءلىيةفالذىذااثإبماعةأىّ...احريمأا)ةرأنشد

؟القر6ن

)ثىءالا.+.-:""4اءةةرن!اأخف)صهباةاهأةرأ"ذ.فت!4أ!مم

نأعا:أمو!ان...ا:-إةأءن14(ارة4ا)ة-وتأةواءدا-ا)ةتلأن!االا

ص.أعلىفىا-حماعا4إوردء-؟اووردو!ا،6نلاقىإةواءدا!ؤموا

قءإ)-ح!عت*تهدونفعمة...تم)ا-كار6نالةروهو،الو-ودفىءربى

ن5نه*تمدوولا...الإها+ا)إ-اءن5اأاواص...ا؟ألاهالأءراب

!إبإثىء"ذاإن؟..يم"يمرأ)ةرأن

اهـ:َ-لونثةوالمة"مربن؟ص!!ث-أماجمرىاالإهامإلىةذهبو-!ن

ح!!فىوذلد،ءأيمات"ةءب)أفىلوز-ةمصطابن-اهةرءنوة!54لْىتضإثف

اثمرأهنإتإاطحبماةِإح!ل/"ضءنروىوآد-..ةصيحءْيرخةرب511

ؤ51)ءر.اا-لماواهـلطأث*رارواةرءأتت(ذلك)بمأةرءفاء!آوتد-ؤ

:ا،زإم!ايو!%!اودْ،نهأ"بمربراقأ"راأ!اط"ن

.داهـزبئا-صلواة!-جقآء:ةءلمت-ابم-غؤز

ن":يرإيمزفيذإلىوبم"ءيره!طهة!ميزالاإىاةاةراهوا(،لخم)

آوعبوأ!تلااصب!و،ينز!ءنلزااثآةة،لاد!:!؟ؤ!أو!:لاإثس3ثن

امإةءإأثس؟ءا!ور،ا)-،مة-ل)041إ%شأأولاد!ضو-ة،4!إيرزفي

.(1،1دلماولالآبللثس!ثيناؤتةوكفي!ه!لأض!!

أهـ"3يلأر؟و،صاحىذأغإوءدمخاة.اأن!هـول*4ارأ+ةيةفتصا.قىؤأ.ت

183ا،؟طمسورغفىالطبرى-ة-يررا%ح(11 I(/أيرسيرة!رف-
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!اهاةروا":+قول"ثث،اب!إء4ة51ةر)فضؤا4الآت!ذ.فىأ-رىةقراه

.،اص!...ءكرهـاأسهت!ينلااىا

إ!ناةصلافىالواردةاثوأهـداأ.يمرإة-"معءةطقياَبهونصلاوا

ةاووأتتر":ظلءت4وهـبةقط!-داو،1)):إتضو-"ر،ةكنإةصاا

ت"11ذا5أنخ"تةصدونها)"راقل51من4بى)هراإأ)ماموأهل+رالمف

دةء-5بن-بدالأوسطالأضفشو!و.أثد.أءنومهروفَبتئا

.ص:للهفياإقىا-؟أ؟ثروأشردةدا)5اكواهدءن5ءيرلاثوعذ

مامربناإءةقروأما":قال-يثانإ"أبرحفىجاههاذا5ءنوةرتهب

إ4،لاوافااتاينةصلو..)ةةل(إلىلن()زأصةدنهف!في(ز2لاوبمذ)

ذلاث4ووبر-ءلأبوظل-الاسته!الفىك!ةو!ذا...به؟ة،ولإ)04

:الطرهاحلظ،الةصل)اضمرفىبماء"دأنه4ص"ةعل

11؟ةاقْاةدىأةرعهنبواديهقىعااإراخ!بكلوزى-مافن

ثاذوهو(أد."زأبىصا)ةلوز!):أثدأاط-نأباأنوز!وا

.")2(عاصابئةراءةء*ل

ذلاث!لم!ظ...ةاهالةرمنهذهءبنلةاعلىايش!ربر*لأنه-ا-ظإ"لكو

4ةطرو"لك،...ا)ث+رفىجاءتدأنهص"فهءلىذلاثوو-،،:-ولهءن

منالواردويرةضون،واعدلاةيتمصهونالذىانحا-ابعضء!دءألوفة

15وغيرعاصابناءةيركلثلالثه"غامبماةأنوءو"له4!؟تْ؟3ءا،أ)ثواهد

الممه:"ية.اءاتاقرامن

.(غ001ا-!تمفز):ءرامفااةولو5(1)

لتساؤا002ص8-(للطبرصىتفبرالهر2نفىالبيانجمع)راجع)2(

.م6191سهإيروتولح-
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ءاعر،ابنة-راهفىاةح!ةا6راهإصدعاةقنهةإمحأصاالةرالإهامأها

اسط""إتاإذا،ر!!نالمط.ن!!-ثرأ؟نوإن،ومهارضيدءؤإكنما

لءت!قيهأمجيدأفاءآدةأةرأها"ذهعنخادالذىذلك،وامثاله()1)قمفيرى

11وصةءةبأتصاَذلكوكان،)1())"لىاهإ"ضن5(بخاةبا)12وسة

.هدمو1(،3(ه!)ن5(اء"دوأا)صهفإو).21(أ"ح!صأءن(الأ-نإ)

أةرصأقالءاأصإلىا-ب!خ-()"(ا:-وىأءانمأبى)"نا؟واز

ال!ة-ير:فى

ا)شاموأهلعاصابنءنء:يدأبوءا-كا.وأم!:ا)تاسظل"

ا،تات.ثنإقا)مًفريونال*وا-ازو)ءا-لف+رولا!مفىصسوز؟للا

.ةإ*نوفاِفارأ?كرلأس!اباةأءا،تفىصللا4ةلأ)فارفاإاهـ4إوأإصاف

4،إليوااصافالمضافإكنإقلاتةرصمفة؟اةا)ةراهوهذه3:هلقا

ووهي!اةم3آسهالاوفأفارامعا)مفمرفىتقأ)ةةرذا5!5ىوزمما!يهلأ

.أبةدةاهإقرأفى4ةإبازز،إهتدث"ر11فىبه"ولإةافى

)واإصافإصافاإ!ن4أتةرباءل"ذهءامصبناة51تر:الدو.ىوقال

:ءرأثاالةووء"لهإ)ء4

اده"زأبىصإةلوازج4بمبمزةزءبتم-ا

ةأثدوأ-اظوصاادةمزأفيزجيدير

15رِصدو(12ءةس9ا)ة)عهدُلةغلاتثةوقدآ-ةهرماعلْءر

هأإهلىفا1719القرطبىالقهمحب!لابى()اةرأنلاح!مأيمبماهع!.!رأ(اأ

ا)حب.دأرطبع

بق.السالمصدرا(3)

.اصدرانهس3(ز

برق.السااصدر1(4)
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-15ورصدءللأءلاة"ساء:دتةثدتير

إيهَفىالعرلاتبروزبنءاعصاة-راه:الىءوى!دأن.نأ!إنمابوظوقال

الإج!اح-إلامولهورد،ا":اء4!برزلما"المأزلوإذا-أءازلةوى--

كاأولىو2ة،الإ!احالىء13اوم2ءةزلءن-(سدأني!بداد!و

يفرقأنلاثاءرورةس))ةفىأبمازوانكا)و-ابالصرءيرءلىارالإءس

...يةصللانهلأ)فارف/41إلإصافوااصاثاءين

:اقمفيرىاو!آل

اشلتواةالةرأءة5:-تإذايهلأءالوهذا-(ش!ةءذااةوموةال

م*فىذلكوردومد-اة:حلااخافصالأو-و-لم4ءإثاقهصلى!اا-ءن

مس،طبنااءةةرءلتدلاوهذءليابا(م:س؟3)-حمانءص!فوفىربال

ذ)كإةوازالذين!ا)ةمر؟ءز*ن)كس؟ءإلىاءةاةرا"ذهفىالةةلوأشثف

فرقنه)يم-لأصلافىيسبماءلفاءلهإلىءفمافهلفالة،ا-4إودءرا

كانإذ،صالهءلىباَء"!ووهـكهافيهولاوتدمالي"والمصاتإضأتاب!

ء-ةدءأبمانإذصالهعلىتةوشآو-ركهت01اةاوأضركا105فىء"أ-رأ

لادلم-أوم!همر؟3تنلإث!ر!يناءنيرح.ة)ينز)دُو!ذيروأكقداةةلا!هد

.،،1(أولادهم:سكاؤمفنلأنأى

رأىإدأءإدونبودأءرصاالةص""مرضإسفى11رأقيو-د"ذا

عامسابنةةرأهءن!اهـحة4إأالإ!ء4حاتالة-و-بعافيلاف،ةيها)1(

:ل-احىينتاترعاأث

4!ءقىةاءبوأءةرillوهذه t،غطرفاءلا!اساءنعةيراشسروةد

طبع.بدهافا19ص7بمالةرطيللهلابىيداالفرأن،-كامح5اي!ا(!)

.(إسيرقيءسف)؟ةب11ار*

/383ء1-كس!فى(وثلاداؤقو-قأالةتزءلركءدا)-عرا)2(
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لىتدهءلمو101-ةهـبرواقد"كم،ا!تدإ)-.ء514ر4اأءلىأوهو،ثأهرزثالانما

4ومهاوث.ءبيدبنلةوةتا،لأ-فعابنثلةووأ،الدردا.بىأءلىةرا.4ك!

ءح!نءلماقرانهاوىا)برءسا!!س؟ةلو،دزوكطأ،"يرXوا،صفيانبىأبنا

وسلم،ءلميهاقه!لىاللهر-ول-:اةفىولدا"فإ54ءربةدموأما-+ةة-4

.(،)1امح!ابهأص!ابأضذءن)إ!ارىث:وخصارأءدبنأن!ضامبهونأ!ههلث

يئالذا!اةاإلىملاوا-4ةهو.لاثإعاجما،3(-ههاَصحاة!أنجااوتتوسط

ذه5اصمةو)اذيئءحث!لمطفأنهءيهرةوج!لو.عاصبناةراءة-طثوا

ءذ.أحلأرا":ز-ةول،إلامامنءاَس))ب!مةوجهولاة:!ذرهـماء-اترإ

أ)؟وا،صإفاافاف!ينامربا-ة!لا:لوأاة،ا):ءاةمنوم)ةاهاقر،أ

نءأ-ومادر)دتهاف!اءرامولء؟لفىخاصةاث.رأفىالظرفإ!ىوى

مرطناةاهلر؟.كارل!ا-"رصو)اديئات-اةا"(لبامْ).،)3(00"(لاء12

،أءذر.وللأواةلا-لم،صمار!ا-+لىمنمغمو،صهف!امنءة!م:آ-ءينعل

تهأهةر!:وتمعإبراه4وتزط-ة،عاصبناء:لهـلمه2ةةبإهاقإالا-لممولا

-ملاواي!--قأذىاو2ةالءذءهضطأؤن-قيته!سو4ها:ش!ةو،رهد!ةرو

،ةاهلاقرثاهدأءمألر!ونخرجم!.والإلاردوجى"lةاءباةرا5:اتفإذا

اطسنإواأثدهأءاودهو،أتت(ا"ربأو!م-(ئهماشربم)بمروهو

سا؟نلهف-!-يةتجألاد-إ!قا)ءلا)ينتة-يربتوص"حالإلهيةالةتوعأت(1)

.الحاب!ع5129بالجلاشهيراعهربنا

:اط)بطبع712ص(امهافى1ووبالاهمافىحرز)فىJتةو-!ث)2(

ةهصلاالشهرفى"فارفءديرتلمفولمفاصىلإفاةينا؟ينولهوءه

جمهلاإلاا)ن!وء)يهكاءن-لمنىلالامهاءتاليومدر!!له

جم!آنش!الن!وىالاخفش،دةمتاأبىالق!صزج،رش!4رمع

ألقاعمأبىاللإهام-المتأكارىء)،4كارةذو،ا!مدىاقارىءإاجءس)13

.اطايط:عإمدهاؤا172ص-جا!اصبئء!مانبئعكلى
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ةز--تها)بزت"و-"ا"أ+لصا-ب،ا:-وىإءصه*دةبنسه"دالأخةش

.،11((اع....ءزبم"

يهلاةلم،اةاصحاعنامن4و-صاة4دةبمثرأبمان04ثااإأأنءلى

:ةال-"ثrإتقدهـواابلإحلاماو)نم(واءذرهالأول-لمن!):ةالءاء:ل

ضهف!ا.نءتام:ةمصء!نعلىا!"اةهـنذه5عاءرإنااةراهةونيمر،ةو،

تد.اءةر5أةكريهلأ40علإتلام؟اأفىةدوكاهم،13تاربم،لءنومههم

،أ-زبفأمرهبكل،لوأذ)كأفىن4)جم!ن،إسل!ناءنا*"إمامعنع!ت

..4،31ءة-فىآد؟او-،لمهره51ة:!ن،ءوره-"دىةةدل-5وءن

نكللإه4طهتا-:"ديةأةاهإةرإذه5عاهننههـإ(الزءثمرىاقهجار)أءا

...(أولاد!شركاش!J3ةة)ءاهـربنأاءةةروأءا":اجم!ثافافىقال-يث

سمص!؟،أدودر5ب!اَسي).؟دتهرالمفو!هوتورأمراةااشاء؟فىكانلو.ةثى

4ة؟فةاا،ة؟ورا)-*مفىبهةع!يف(مزأد.أبىاةيوصز!ا)ورد

رأى314"أأذلكءل-لمهوالذى،4اتوجزإ،؟ظهـ"ب-ن51*بزأ)ةر؟نفى

لاد-لأوا!سرأةرلوو-5151اإباتوءبم(م3ا:مربم)-فأإصاةهضلى

.(4،)ب-.؟الار11هـذءن-54"دوذلاثلىبمدلو..5ااثسبموا

4،4-ب!ا.ةةرإزأ.الزتثسىأمرءن!،انماذلك s...و"ذا

أ-دوَل"درىالإساةاةىأالىأء5ءن،!سرهفىدهيرديمءنءإيهالله--إط

)قاءماأبىم15الإ-(أكضهرئاداةو-ذكار،ادا"تدىءا)ةارىءءساج1()

.)ء(باC-طاهبىافا821--اةاسغابنءحمانبئءلى

ا!،ةلاشاطبيةشرحوهو316ص04ثالابىإةاذا)برازةجعرا)2(

.(الامافىءرز)

حأوصأهبتناههاأنءير،شجا*وص،!يربةير(أن)لا!لافى31(

اة"هجه.أةلزم

(t)؟1/27هـ(385)تتثرىللز-تلالتنز؟ق-ةاءناله؟شاف:جعار

.بولاؤاثا.يخةاإ)طهء4-
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،6!حاهـ/(منأتصافألا)1)ةيمة،خابمفىهـ(683ت)إةيرابنا

ال!راج)فىأثهـر.؟ىاوأططيب.أدهطإب!رإفى%،-.إبوأزهلعذلك

يافهإشرأالى-تمعا-إبمإص!نا5إهلماإاقحذءن:يروبمعسر!ءحيرو6(يرا،ة

:ألزنحسرىرأىعلى4.!تهيقول

بية،الهرفى!ثجوشكاي!ا،اهـةمـوص!-4المذ!رر!اةرأ.ةاإن،

تهد؟ءاءلاوهذ:.لىاتفتإزااقال.-ةلم!أ؟الىلأوةيهـاأمامنأمجيوزةلا

تارةو.ةا5؟ا)ي!مبارةاط!أيىتدو"اصبحآأءاتاةراشء-وافتت-إءن

و3ذا،اشةء-وبخأ؟-أتا؟ةراهلى*ن،ءطأوصهما-ءضم-االروايةإلى

."،1(،.ستخ!مالروايات

اطاءةينا!موصاصلة:يهيروصما9-ةولىءىلدء"ااإلىوايسصهـح

لأغما،أثوررافى)ظرفباإلاف!نأةصآاإ!نية!للْأنهأبمألزنحشرى

حروف!!ن-"!ل-لا،ا؟أهـوادرورأثبماأو،إدوأ--ة!اإ-كامة

صدرو)نءأب"ء"ولغير*موهـو.--ومجرور+ا؟اق!ينولا4الكاه

ء،)3(المةوارفىء*نلأنه،بر!ا!43اْن4

أة3نرلويةأتيرانجااإلىوا-ت!ع

ضسهله4ف!...تي!أهفىوءاهصياهءترال!صدطهـذ%فىإ)صءفر!بداةد

؟!لالاادأابم-ابهقرأ-ر،ءن!س!اختاركلالو-وهـأاسه*4،4أأهإِةراأز،

مخاطه!4وبمأدتيهينوأضذ،هـذهاء-"إرفىءامربنأتأ-ط5!ذلـك،وص!

بعدها.فا451صرابمبإقاشرالانمطصب-اكيراجأسراا؟ظرا)1

.217صالبصرة!لاهإ!ساف21(

أءا!شافاهامشعل-المنربنأحمدالدينناءسالإمامزةصافالا)3(

.ولاقاةإكا؟أط:*،ا-وودهافا471ص

!ءزالد!لم-9!
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عند.زمينو،ءرورأ"اءل!ال!إتدلفاص"برإمْممضوبمفىإ-4زااليأءهـؤتته

لاأ ،إ!!!وؤقرأهء"اَأمريز،إلىا،صدريفافد!*إدالةءاس1د!اوا!ب

إدالوإ4الإصالمجىرهالىأص:،ءنمندو-!ةلهأتوبما:.ة!نفظل

بينا)ةصلمن-ءاءربنإ-إ*ئار-جبه،1أولىلكذوص!،ن،5"4الثربمِاه

إررجز.الأءنؤصءنأ)ءثرأصلاامفهراىْإ-صجالذى1.4)ثأ،صاوش!اضاا

ء:4اَرأذ!0-4قىاهأ!ر!اءابنأنالزنحسرى"نظنشىيم!طهذا2ة

ةإةهـاهاهـذهأنأزكأسىأ.إ"لمولم،أهيهوءحl.41!و4خىللارالصوابو!ان

نأةمرورةيهلمبما،أ)هـ4إصا!وأإصافا"ثناة!لوأنلأولادابهصب

ib-لاثم،يمذ)كعايةأش"ا؟تلجرعلا!اا!رسلموءلميهألته!كأتيأ

اشاتواءددينل،-أ،4ةالأءنزوااإءددءكو-لم4بمليأللّهصلىاةيا

أ*افقرعاعصابنإلىاةكتاأنإلى،-لمفءنضإفبماأونقرويةةاؤيوخ!ا

سدء12!؟أ.صاَ

تةص-لاولةبمقى،اء-و31ا)ا-ءمة.بموالوبمتحفىاطقأهـلءهىةدذا2ة

أ)ص-?4إ"ةءدذإءدتؤ%ذاوسلمم4عاهأللهع!لىبرالضادأ!قمنافصحعن

إت5ءاءرابنطثءنلهأء+ا.ةولأزتثسهـولاأإقول15بر"دلأةء-ا!لا

تأءذر"صلولأرةوضعر،زطرأبرا?ت"أنهز"تكلاأ-؟رأ16!-)-4حممرا،ة

نءيهدولاالأص،.-لاوءإةاهأ)ةو"!ءئأأفيأثفإال51هن)؟سي!أتا

-/لدينأ44إرءنوجاطر4ءإتط-ف،ين3ورإذاإكأة!نأىوث

نءا!ةزن!!يدشء"حر!وزلةضطرةءإرءأ،ىنهذر)هلتءك411،

يثه-12لمأةا:لبزا!هذؤإن،ا!أءتو)إ!ولأ9-12!4إدههبموالوص:لم!-ةأأتظن

ازءشرىاوأما.تهراإشوأ!ء4لاإثترطا؟!21أتأءىأ؟نهأ4إةوءامما4أ)ةإةير

إ-د*:امنحىدب!إ!ثةللماذو!،فإةةأءلى4ة!ةء9يرخلر*أىا!-؟"تأن!اةظن

44تyالتؤ؟-!Sاأداطراكأظدلى)ا"ةاقإلاالأ"إل!ذاءلا!لهوما
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ثَاتاسف؟اداءارءلىء"شلإذأئم،!الةتا15د-ش-كت4ط"ه5الوظ:12

إتكأأتاينأ)ةصل!ا)أِكوثق.)ف"صؤالاعاءهـ!ذهةن!ا.ةزقردأءطرءاهاد

معهولهإلىأص.فإذاأ"صد)أنإلا،ءسأ!انرإتإ)ء4والمضاف

ءص4غرهـ-4إصاحن-أإنوهواصليرأكةدأوب!ذ،)ة"ا!باءمدرةأو

تإبة-")ص!إن:ةاةحاا/"ضلقا-ى4ءصءيرةخهإصا؟اثبه41األاأ

كاهءيرتصالابمليسايىبرالمضافؤصالهاأدتصلةاطا.إلم!أد4ءص

لح!،افى1ا-4!المضافإكنواصدراءيرافالمضإ!نصلالةء-اتدو

وءدم))تقديرفىأنة؟كهمنبيناه،اءيرهعلىاصدراف!زأتءنأةق/ؤن!

ءت4اجضبيإَلى2إبما.4اليأإصافو/ين4نهإيفلأنإتصالألافى-وغله

إقىوءفطأةاأالى4ؤواشاكلاةاإعلىالم!"ولقدم؟م)ة"لاإةكهيركةداإنهوكاْ

يرظفةل!-أإذ،إصدراذحماير-رزاآتصآلكذلإ-حممو،ا)فيك-كننهء؟للمة*وا

ز)الجوأ-"صاصمةه!2ا)تزموةد،المة"ولالىءصافو-إرةاءلا)فاإلمط

ا)تأضير.به-توىإذ4مر-قيءيرفىلوةوء4علالةاإثنوإ؟نهإف!*ولباإةصلبا

لأنتهر-5خبرفى!لإذأهـرااأفاعلىالمضهـر-قيدمجاز!،َيكلصقآ؟ةكاْنه

:ء:يدةوأثد9وأ.ض!رIاتأبه"ء4إ

الدأ.س(ادَأط!/و.س(9ؤداْصإم

:آيضأ)ثفدأو

بمادا!إ!مانَإ)لثؤرع)14أإخ!يم.ةاإأا-.هـلا-بوكنإة

-وءلمهحدموءاتةوى.أفي*ولباءلىاةاأبينوالمصدر/كنشى؟ؤفيصل

أيمتكا!!ذه!2،أص.آوأag,و!!ءْةصحموءلىفلمهطأازجـو4ةصالا.أؤ

4ت)نحوأ؟ينااةواش!لقيءح.4با*ر!4أة؟سهمـند51إمفو،ء:ظء4ءدا/ةويدة!ؤ

دءأةوتمه-تخبل14إوررأاءدةةوةأ!را)ة!أء-ص01صءرلإسوةأءالةر!ذ!

.ة"ارة)!/4!لهرا
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4،إناابمروما،اوهقأأقهو،إ؟غمااصبيحفىاللهثاه)ن؟تأقدشأرهـذا

أضماء4اا؟أرد.مما!إدص!ءيرن15،!در04صاإتب!ر-ةءنمالكلاج)درفى

إصاةههفىجم!مهءثرأ)ةصلاْنطل!برخما-)1اإتدلا!االو!وهأتaءغيرإلى

15ءدءل!إتقاإدْا،ذح!ورةالدلالةتةردهـفىواأةثاسإ!نولاء-قب"د

د"الدلالةإرةح!و1،ت6جاالولالا--4يمتولا،ا)ةصلهـيهلاث-و!ا!!ر!3

51امراءلالزءمثرىأة%رءنءلكثفي:تاةد!.ا،!يرابنياد:كلته

اهـدأثوازرتمأآلو!ىو-..ء،"-.هيئا!ةةرأت؟لر-كأ،أتاءوا)قر

،!تأ!أبىإررراالةثرساشهراءنيدةد511

.ا،يرابىوأا،تيرابنكازثاءفج!ي!أاءلمياءاأرىأرأغفى-تببم

لزكأمثر!احءفت-ررا-!ف؟االنندىءلىكألأةااإذالأ-ةأ-ترأأ!آءير

ءن،كللاء""ثةضآنإ-تماحلمسىتثلزاءلىلارد-!دىن5صة:لزثقو

إة"ولباكنة،بتاتأإ!نلاةصأ!يهعاهرإء؟واإكللامأهـن!دبرمفاءرءابنإأءةفر

.،1(،ابنعاصاءةفىةردَابه

لي!مر\..!ورإ:ْااكلاماءنهدإثأتثسىلزا*مةتقضا)تي:ولط51و

جاه...يما-لآرأآنلةروءو،اتثرادرجاتاءلىفىلحمبماة"و،غ-باَور5ء

ر-له!ءدهوتإفاللْه)ةلا--بن:برأءيهمإفىسورةا-إفاإ*ضةإهةرفىذلك

بةلأفواإ))مصلؤ!اء-اةدو(4Lر-)إلى(تإف)ءلإةأ!سم1هـ4ضا!إ

.(5ءدوأ!طةهـوو

يةيىأ،تصاإيناةصلأ4ةه-ا*،بىالةراءثراهنأخراهـ!ثاةاك5)تثم

ا-!اا،ةردصل411أنسلم!ولا--با،ةردا؟ة!لءنصل!5،؟ءلة،!زب

مةار!2انص04ص-كأسءابعإ)اجزءا-المربيةألاخةكلع!صلمةنظرأ1()

،إ"دءالما93صإ:-دىاسةأذ6لا(وا):ءاه.أمراإين)ناتوا
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-بصص--"خضراشأذاكاو2:5الامبئلأيهوأهـذ/فىو،جلةاإاةصلىإس

خعر:يخ!و(أخيد-اللههثاإن-غلامو5)أمربإإهضلقوفىاجملة1

م!!/:3و4علإاقه!لىبئأكةول،T)رىإكزاع!.جافى.جاو-،)1(أسهل

،،يمءوابررووابات،اتشهـإؤعةصقث-5ا)3(!صمصا-لى--ار3وتمأ

(4")إؤ؟واأولىا)صهيرمنهبخلو،!دراهـةصل،ى؟ةوأءيرالصمنةء4هامع"

)5!فا)-ء-أهء؟مافة-4ءلاJJبررراا!إرإكنأنجصلمواْحممهـذأمنثروأبم

..ء-ءددةر!و9زع!.لا.اثف،-أهـداءتفى!شيرشىدعأوار!را)ةفى!ا)ةصل

..*ورلمجرأورباط!إةصلإءكهاو،!رلةباصلإة!و"!أ،:؟لهوإةاإأة-لاءش!

نهأزءممنواما":أ،-حر.كأءلىتهقي"آالإصسأفصها-بلهظ4و"ذاكا

))تراهةهرهه!د1ومن،أا!علإ،لأ."لو5ؤ!ءظهراكش!*مفىإةعبر

ال!ربإهضءنءملزأأا!ذإلىأةل2ولو،ةآتةإاالْفىعلىهـوءة-مو،8!ص

Iفىا-ة+ءلمهأ."-راء-اَأو104ولو- أه؟ثوةتمن؟فة،إ)يهبمح!ر)"ثر
إطلزةد،وسلمءايهألتهعهكا"وىءنةمحأثلاصناص-ابةاءفى*.إحـى-ا

"اولدأ6(ولقها*اوضا"ن-ا،4تهأء-رتوهقي،ة،-"م

خ---!ما--سنصء:ايربما1ذ:الألمهالةاءةا!مثلقاإ.لي2اذتاصهلأاتليو

صا-ر،لةصأمهـايمضذلأاو":لقاة!نيةاص،ةاإثنلا!صأفى!نش!رالبأىرإسإ

-ء)7()ءبسأ/لَأأبشيمفىالأصبلاأ)فقعكاةاءلءرياَبمرِوإ"قحاصووءلى

فدث!.حهـ25ص2بمالرزىلابنالعشرالقراءاتفىال!ربمعرا(1)

الخما.إاش!يراللدمياطىعشربعا،راتاةراهافىألرثس!زلاءإ!كلات)2(

25152-عكااأثسااراءنوءيم-5.أحنقأ-داء"د)يدهـرةالقاطبع712ص

3()e52112وامعإ)8ع.

.525ص2بمادشهراتاءإةرافىالةشر(4)

إينالجارى(لفهل)أدبأ!ة!ا!(در!أيفىبأد)اخذته))-؟هاؤ،حر)5(

.3/33ثءاش!فيا-وروألمحر

.,'81صالإنحاف)6(

47ص3-(--نىاص))ءلا"4،سعاذ.افىأراالن!و)كعابجعرا71(

.1691شةإرفالمهدأرلحبع
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"بلأ-لوا-قبمرفيأندوتْ،ب!لموأءلىاأ-لوكلصل4إة)ةإءاإثذتحاللو

ث،ذرأ!ة!عأاأصالحإ))-"فمناءأةرا"4ل!مهاءلأ؟.وتاوءا-ةاافىالمفضول

إبرا!يمه-ور!!نى

الؤءثمر،ترأىءلب"قيهاالجزركاابخارأىنرىأن)ةأآر،والآن

6ن!إدراةقراهءنباالله."وذو،كأثسىأدزنِج؟ل!ء؟هـمأفىواطقة:قال-تث

4تةقيتَير-منبةا!تاأفىيرد5ءاا+ةر41ا-لمميسإطوءل.كا3وإ؟"ثالرأذ.1

افإصا4عاوفااصهدرأاكنلى/فصأوهو،الهصلا!ذءهاِأزبموأتام!وأبل

ةت،.إ!!ذلاثيخ!عصولا،اضضاراَخل!أَاخ)كاالةهـيحفى،إة*!لبرا))يه

،ء!اا:وابا*تافأإشورةااص-5-!ةأةأهأةراهـذ.ليلأدلا!"لىبم.فىولأاثمرأ

ح!ورصماكاغ/4ا!-ااءن1حىذ،أالذينإصثناتاأرأبمءنعاءرأ:توى%رئمايمف

أ-اأبهمةدَغاه)اةرذه5إنثم-تئ!ءاألتهرءى،إلدرداءوإبى،ءةألنئاا

14*ا،تاء(م3:سجم!):شااذبموةنأرةقا"15ءكررنيرلأو،أءإيمؤظون!سا

7د-ةا-4ثليضءيمإنا*ئت-بيوأفىأ-ي،-:مآك.هـأءةأةاو،4تااصلأأؤ(

!دلا(وةتلإثمر3كنامـنيمث!ر)تنزز:ربةاءىؤأ11ث1ء--بىا..-ءأتةر

لمشر؟!م)قديماوكانءص-فىفىإ؟!:له؟ةاتبأيوزال(ءمر؟ؤ!

!رأل!في:أ!وبةال،وأواأ)-ا.نم!وبم*للم"تاهالكاءَ.دإواْ،-ث

4ةإ:نهؤةإت():مر!غم.!،بءلىّةرد(يهثر؟ؤخبْمز:ثأطأإنصس!ءلى

ءوتربملأتآ:ييرةةأ،3!واوو-بتيمتءأ-أه/!ء3--فكطفىكان

.ا")،لالأهِالأءرءلىالم!"فلىزرددكا،الخطأوبم-يتالصواب

11!وابءوت):ةولهلىإلااقوى1اءصأ"ذاءل-بذت)"او!يس

رزبم،11منمشأ4ءربنااتهراهةت!صبدةاهفىأناهْإ(أاطمأوعهبت

.!ههصو425ص2-الجزوىلابنالعشراةهـأءاتافىالذرازظر()1

.دمفقطهج.بدهاؤا
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،ء.كلاءيخطاهإةرإ!يعترتأن4ءأتت،حح،أهـا-ماوخيرابوأصمم!اجعا!ات-ب

وصدؤءق،وإ)ء!يزأ*ص؟"4أاحهـ:أ!و03يأ،!فىلاثكصوأبءبـيءاةكل

+(!زليماإت!ينأ):ةال

بل!أءرجأناْود،أإرأ-ح!نءدث-ؤا،الوا-حافأط،أذأ5دو"

إ)!هلاو،ص*اقابىءنا*ذبأيثاص!رإأ-:،خوإة-،!6ا)ء-هـادهـطعلى

:11!-ةولإ)ء"-ة!خا-))"!ان

!نإءصفي،2!را،دهاأزبروفىكألمتافومماء-(لة-لكذعءرط.ناأقـرو"

أثف"رها!روةمر،/لا!لاثذنوسسيزلاو.هموضرء-!و*موء-!د،13يمنمو

أةرا.!ةاهذهفىد!ها-5ِلو،أص-هـيمأوهـو،ومأ-از؟إ!نأ):!ورامضو

ءر(اقرأنأالآ-ذ(ءإءرإنا)أدضإصريمأأعربىاإلى/!ا،هـو11!ههـاشة

ناهاذ!رةد،إت11ؤءدةأ*رب)صه/انافىإإءنإظ!رأن!.ان!نم!انءثماصط

أ)"كلنا.ءدتادالا!فيصْ!تابلى

المرب،ا-زوإلفىص".نج!"رأ.ةوهذهـ5:عط.4بنالةوإلىأتماتاولا

المضافابيننصل-ثم،اثمركاءو!وأةاءلاإلى)اة*لاضهإف4أإلأماونج

لث!لمارفاإالة-لفيوت2لاإ-4ا"راورؤ-اه،"ولبالمهايهإإفافوا

علىاربم12ورحق،!مأصحأفىافهولبايمجطة،.لا/أث*رأفىالاإذا5

ةز-جتعما)الأ-ةشاطسنبوأأثد!أبيماهت-ادْهـفىوردتا-أنهاش+ةا

!أ(-اخالمربروزىيطةن)أمارماحابيتوفى...(اص!.*بمز-4

يخاتدئإفيم!اةصكاإن):أزكأثسىألقرإلىأفياألت!اتولا

ةتصرمه)بهدها2ا922ص4بم-يان،بىطيرهـاالبت!سيرجعرأ(1)

-،بير
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كاناثهرأوهـوالضسور-اتـن,ءفىلوكان(إثىء)1داليهفالمصاوإصافا

،(1!000دأدوءر!طجا

:اتثمرىإزأعنلتا-يث(الةوةفىت"غأ-"ة"01-ياوإوأ!ءةهـت!او

ا.ةةرءمْوولء!ريملياءر-لايرد)ان!وفىص*ثفاء!مهـلىوايب"

ظنءا-ووأجب،إدتءاغيرفى)أ"ربامهانرقهـانظير!ود44،ةقىءتيم

شرقاالله!تابلتق!6الأء4ذه5شمبمخزير-الذين،ئمةالأاهلةراإ-لألى!ذا

،نتممياودةة!تهـموءممِ،إصبط!م.أق!المءلىا-لودتااءةمدقد3،لم!،-ءر

:ا-ةولءأدثما

لا-ت!ألاؤاها-!كاا-ةهثصاهـذب-ىرإفىااءإطفيأللمة!ى!أتصأ)تةإتلا،ه

ادصافإ!اةصلاوايريزبرلأخهـ،5لىأدْءا*ر-كانيناثحنىءة!إ-ءدللو"س

اجا:و.ةاإ،م،أ)ظرففىمآ-اء2أءعأ)*مفىاكاارفباإ)يهوالمضاف

."اشهرافى

هـالجل،ايهإاصاف!اواةصاف!يهتاةصلوةداأوكاإذاو،".ْ(ةالثم)

المةردإ)فصلةا(أصك-اللهثاءإر،-"ل!مهـأس)!أ)*ربرءضؤولؤلم

لهأ-2

:إسافأإ*ضأةر:تثأرألاخىفىءلا!اااءمفىا!فيصل-اء!!و،

.(-لمهر)ضخةو(.ءدو)صص1،لهسر-5عدو-نحلف)

ءين(ثا)لهفوءنا،!لفىءاجا.ا،طص،ديةالاءطاءءن؟ن؟ار11)

مشفى!ا،1ءماءلىءضماداوا،جهةءناإءىاءلاءخماداافاصاصتا(هإشى)كامة

،-يانب!اكل"ذ(طبا"بحوءنللة"طارلدا)-"سيرمن032!ردمطالر

.(9745ت)ءكأومبئاحمدادينأتاجالإمام
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يملا)فاإلى!اصاا41!دربئةإ)فىصل)اما:ب.وأْاسهتم!طوآد"

:لأكلاا*ربأءنوردإطءآتاا،مولبالمة

4-د*ةقااإ-ءنإليهبةةت

اسه*اْنبا-ضَء!لرا-سقىاط.!هـاةال!

-ا+ومابىإ"را"الفى.ظرذال!?ؤ-!ثأ"ةؤ،)ذا:اة-+برابرأوقال"

،الظ:/.4ي!-نأدألأولىزاالةءاستقيلمهد.أورماوكار،ةص!ماكانةإن،؟

-"12وءةارس،د!اء2طالةديمةةد)خةءنليهإح!وذإثأنبهونيملتفهلأ

،4-4أقاإلارب511قا)تا4آإ)5ةت!+ىاءإ):للأه511بخاوصرأ!ووقال"

5(!ثكروثمرءلمءآلجمااواةربم؟ولو

ذ%ي!،أةل-ةظنهأاباطمأ.ممتصرءنy-ير.بناءاروىفوهو،

"ل!ويم!!ية!؟فىأثمرأيهف-!.هُ*-5مءغةبوذ!ه

)ذاإلكلك!ء!ء!إةما"لمبمذالمثال!عص؟نزإذأ:خ!4إإإوأوهمال"

،---")1(اططأإالج!2!-رإفما!ؤاءa4س!ح

هـذاإناعاءرأبنذقراهتونحوحدءءةا-أأ!وزسهءح4كه!ذأإءفأ

وأ؟عر5:ة!الالاإ.-كاـرفى"ورطالرءىلاء"511-قا*-ا!اب):!ه

."غها!اال!صأنولاثلمث،ا-"4افىهو.ء+َلإف*.اإاِة!إ،ا!أة-ادبمثزأ

1)ث*رؤ،ظرف11ةةيرلإةصوأ،وةه-44ةإة*حإتثاافار!-اإاءسورةافى

،امفهـرإفىكلظخأةإ.شهرءيرفىث)ظروالأف!!ا!ذوبم،)فارفاإ4ءةأقيح

:!لافاا؟نلاءة"و،الكلءناْقهيما:"راءيرفىالمارفروير9افصلوأ

،ءالا.دلسى-ءان،بىالمحيطالص!رإادءىال؟بيرا)ضه-يرراجع()1

ا+بعدمفاYYAص
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تأاهأةواقىتواةمملا،اكإذا؟-تعامصبناأه-ؤةر-!ه!اظأو!؟يفاأو

.،اثين"ا(إلأصوإمفر4إ)ثب3ذوإنأ-خأ

وأفه54أ-ت!أاتاءا)ةراش.والرةىتهـء:لىةة؟ةق2اءاء4وء"ب

!ا-+حاتاه)اةرأنإكاذهـ:واد!ة!نوبمأور،الزلةهـذهفىلازتثمرخا

أ!!رء*امآ-أهـإةاو،ثاا)توة"دهجدلاسلن!لوو-ف،)3(اوةءةو

!ث"!هيوهأن!طزيروأةلا..+الة*وىلاقياص4هـتأيىضا/1يرضاأوسه"ا

نهاِ-"والذىعذ)ك..-دع!أعأىّ...اصماغأن5أغاءل!-ن!ةهول

اقه-مور..!اداإبرتةول!رءةا.بتهاأءرفت؟لى3و،الدهماءأ"أء،إءن

إية)ي!ر)ة"اص5:اؤ"4عاعص؟ابنةراءةأنسدة!لو،:قالحينالألو!ى

حاإةتااةتنا:ء(ءآة:إت!،نةإ!ا4صى!سةقأنإ*دأتصاؤ"و"اجم!بلو

.،،3(بمءئرإق!ورةأالقراءة4صص!ونا.ةلصعدأن!ما

بنالىإْذهبةألمذا9.

الذإنأت!إة"!أازنحثوتا

:قيوكإ*إشلمنا

صوالتلىتأ-جأتةاهرأةصلاح:سفئيهإش

إلى،حالصب.-.أ-حليتياإ)إةصلإ1وصة،

01،(،..-والرأإثىءكاالأ!5بمخةه4إ)ثوا،صافأ،صافإ!نلا)ةص"

يردةمـه،وا!)ةياعا،إ؟تإ"يردةلم؟إفارف/رز!إةملاةأءاة:تةولثم

هدأفااو،با):ااهـذفماش-ةالأ51أمفدانه!ة(الح...جة.ءز-بخما)ةز،ةو15ءا

14ء27الحا-بأبئ4كاـننلى5الرضىضرخ(11

-ةسيرفىا)-عثافءلىاكةقازأفىص!رحوا.ظر،قا)سا1،صدر(2)

.الاَ-4"ذ.

.03ا!8لوصىالاتةسررابمع)3(

.3/91ت"يث!لابنالمةصاطثرح4(!
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اثوذأ.ل+إ،!*و،"خ!هـا؟هـق:،إفاءلإإفإصدراأصإفأنه4في

--(1،)4لى؟-وشءنيةلهتهـحلم،أبمد

!+-م!

تصعب؟

دا)شاهإذ؟رإلىيابأخ!،(خا)ةإ!الوصفالىيلجأاهشنتأ5

يْلا-ةمثىااط-ن.و؟كأ5ورواهأنمفدهإذىإأتامنبالرغم،أث*رإءنالوارد

يهف،مر4إأإيمف،لاإإبمبأإلىبهبر8س!تابحصأءل،ةسهدبنعمعيد

لون.لاث؟--!أثديممتص"و!اإ+!أإلهحما+ءدةلقا؟المتزءوط1ْ)+هومو-4ءلى

اتا.أةرأء!؟نإ؟ولو.فىاثا4ةوأت!ا5gy!اهدإثواءكأيردطاذالمثإ*د

005الأ-فيشروا!!)ذءَصعءيماإ)ءيتولو؟ت.،ءإمصا،تأء!ص"بمة،ا)-5

إسة!ةأم3ويى"ةو،اءات،روأ!ر(ءوااهدا)ثون-ومجرتةءئولت9لإع!3ةإ

ا*بمريم3وأاسبوأأطءقأءلىأتوءر،دْإلمثسأرل!!ىْك!السا!داد

!ىتثص)إزغ،لا-!ذيم.-اهـ!هِإأالت؟يرلمنةأ،3(تًا.؟اقيرض!ءلىءد!م15؟

ةة-4دء4-؟ه!*إشهد!نما-"تفياتءأد!"ءن.برى؟ثة-ههو،

قحذ!اإةاخزءكأ.4ص،!زت511ء!رءةدو5ءنهـوو.-فيثىا!511أتفْدأايمنو

أِوو،-اءدأور!الاا"إبفىفإه!شهآمفا!دا!طأوةء9شإ*اا-ظيه)-ولزأ..،ا*هـوماوجه

ا!فىإتأا%،وتسموأ1اس!باز*أإلىةرا!-دوهـإ-،،)،ءاأنا.؟لوو-ى/يةصرا)ه

"نرالموإثفموأءن،غاءرةعشةيرة!ثأ)ش!راهـتوا-؟ن..."ضه!ضءلى

،ا!هد)اثومؤأردا!ودرص3(نا،"صف-ثلاءاوز2لا5-.-اص?-إ
-!ا.

أعد-وألةمنث"*ا)ةت-اأنهأبررد

2313-"يشلابنإفصلاح:س(1)

.(غ001-؟زجهْ-جتهايز)بهدلمةصوا(2)

3لميماشلافيألمةصلشرحءن91ص3--لكتشرىالمةصإطهق)3(
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4اهـدإثوأءقابم؟يرذإكفيدبروىأكأ-4ر!ه؟ثبئاإنأيب))ءرونش

ماوء132رْءنلا!!!أَ!وأنه-دوو،!؟-انإنأ)-أنءإثاهـ)يمن

نةا!ةد.نكيما-اناأفىءلى،:تةولحى!نله.-تمعأو!ةيئ-مىشىءمنيمت

فأ.إذ!إ)ء!اصافواالمضافإثن-ةرقأنصبروزفهأ)ات!مو"!ن/جضءن

-تجع11!4امم!ت؟بيمان!ءاوَةرءايرتص؟4لْا،ء!هالأولاعلىمحف؟:(أ

ةةلإثمربمينا،نة.رخلأ)إنزإلم!إبمذ):عاء.-أهـفماةرهم!وأد!بر؟?ا

المضافإفيلة!ذأ025أ)ثسكاءو-ةضأكد*ولادأصب-3311!سكا!/،طولا!ار

(در!أفَأرأدَّى%!ذته):إيم-اقاو-!،إ!ةولاإإ)45وإ،!"ف

بينإ"و،!اط،إةملاءلمابد!افحير-لأد؟"،،بةدم،1إذشاوء/-

لأنأظرز!اإ-ازءاو!،ذالظشى?نض!لماالي-لأث"إس،وأبرورفالجا

ن)ودغ-لر؟11ةت!.؟،ءممانأون!ءأن!لاإن،ح!ل!هص-هـأوخثهـعشد، !--ر-أإ*؟

.،)1(اإ!م!اءأ-اؤةلمذأمحك،-"انءدءأ!و!اذمرؤ-كافا،بذبمدلم

أْن)إمفاءرث9أر!يو،الإ!لالىءنماؤء4لاضرولاس.ةإ"؟سأ!ذاأذءلا

(زاده4أبوصوأة!وازج)تقولأ،ن4أاءحيفمارتإلماْلوهـ!-عمءفبخهـيويأ

لىصامرإلأ-أنا!ةيربمو!لا!ا،إرردهءلى،؟ةافيةجعرولهوه"ةإلْىر.إ،ص*أصإإ

ينأتضاء4ااثينالة!لاز-وفىءراثاإه.دهـبىأةةأنا"!بمأتةنا،تو

كط*قىعاوا)؟ءس4لىأ)-حم!وقهـت!العر:بموإلم،،ثذو!؟أقيرِءسكأءق:

نأةهلإةامةصلاةوشأْ))1ءأ!عوصإإاإفا!أوإ-لمأت؟أأردإذا،+

:31(تةولءهثهـاَءا))04.!*ىو"لم"وضه!اَاءلى)أتءمرجخ:سإلىإذ!ب

"إلشهرفىإلااأةصا-ة!ن!نلا-فيكا!لأنه!نا"-وأءقعثيرزءم"

ءوهدرأةع.4ةلأءزء4ءنزلةإصأفا+ءمنرل))؟إصا!أي!نضإ!لمة

(I)!23لما3يحيشفيلالمةصلاشر.

57ص!2-هـرىألا"خالدللشيخاتوص.حاعلىاكصرتحثرحرأ-ح)2(
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الجز.،ءكفكألصائاوإ؟نهووصللاالاسساهأبمزإثإا!لإتةصز-؟4يئ!-ت

لم-بعالفمل:ل"ساأن)الءوو؟شاء:د(واطق)!يناهـء!راوةول"4مه

إصطإمااصافايموناأنبرط،1وصا،ا!كروهلىأ(ا-""أفىرةبمالاث!ْءنها

باَوهت!صمونوأن،صاف/الميلا5""وةءاإ"صلإةاإ-؟ونوآلت؟إفي*لىي!:4

"م!درأأ،صافحمودهأنأ-داهـازألىة--مإف!اصلوأالةءلى4،يرثبرأعهـأأو.

نز)ر3ويمذ(محصءابناأء6!!رلهمة"ومااٍ!ا!و؟)فيأءلمهأ0).4!!المضةو

-..أم؟3ثسَاولاددمةةلايخمااءسبمأءنك!-في)

لهدم"-وغذاإثفىإنفضلىإفيأصلأ3ون10،-ر+لا+4ذإك،و--لت

أ-لامن-يرأتأار"قدنهومو،فاطصبا4"اة)تجماةبمأيرخ.4و!و،بهأد!ءةلاا

ةولالماا.ذ!-قيط"يةا"ةوأءلي،االة.ءمضةى!النةدءتدريىإف!إصاأ!

تراوسرةانء*ا!نلوثىه5عراعا/باغةهـ51هاأو:فحمثاا1لىئزتثس11

6نا)قرنم!بهفلَإةر،وإةاإ)-*مر!بهفةصأإ5صدودأحم!آ؟.مفمر؟ناو!و

-(إثفاعرالوة)هاوجـز)اتهأظحهء-مبا)*جز

ثَ(ألّا-ادلص"أ:"!)أسهوقة-ةةا!م!04راأ)-لمإلىأْبمبةاهمإذ01ء

لىإدرإصا4ةإشا.نليه!فمضأدلجصاار1وا،فءصاكأءصدؤممهوق

سولىلأصىلوا،ليهإوإهصافلمضا!اإ!نوزصلىله"وكلفيإفاثاو،علهةا

عةول)4ْ5ضارماإو،أد-4اعفا،صْال*وءفيبزءإلصاأةأو..ثا:رز!الادايمإظ،ا

ءصْافمصدتةترك،15ر!افى"اس"ى(ا*او،وفة-كأِوءاقىكم3إمض

14(و)وءذوفومةءولهفاءلهإلىإص!رأ4اصاةعنإ)يهءصافنة-لم!و

وهـو،)ء4إإصافوأ!أصاأإثن4إةصلإ"ءتهلمق.4أ.*مىدل!لدصففار

اطلصف15ا!وهـحتوءاأ!ا9ثأة-كاقىكقديرو.اةءمهءة*ولإ"ا

.هـداءأ
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ولىالمة"إلىذةلإشااءننثفيع؟ة-ل!قى؟ثأ-!رصلان8!وثأنيسضصلر

.ءإ!الفاذ،خاصة*د

اطال؟"ق(وصةاإثالمصيمونأن))أ؟لإثءن(4دأْ!ا)لةإ-أا

اةاقامة"ولهافاصلواالأولمولهءة)ماإلي"إصافرا)الاء"ةة.الاو

و-روع!دفيمهب(ر-41وءدهتإفقهكأ-بنؤلا)مء3"أ.ةةر3

نءأ)ث!مصافورسه)4مضافوءوةثنلأْءت!دفاءلا!همؤ!إت4و-إ

أكنبهوه!صلJا)ناهولهءةووعدهالأولكلة*ولهإلىاَعىفأ4اصاة

4رس-إوعدهمخافاللهف-بناةلاوالأصلإ):4واأصافاص-افا

.(ءرإمفاإلوةو)

(ادخاجضله5!أمااكو-و)لةئبرايؤءل!منةنيومالأ-ال

وءوالأولءفولهإلىإءمةاعلءصافوهـ،َضبىهخوماأمتداكُفى-و

والأصل!إ)يهأصا!أواإضا!ة!نوةصلفأكاالمةهودوةصا4أدضا!

عـلا)فياوأ"ىالأولالهرروكلفيءلىعطف4!ةأوظرر4ةض!ا21-إجحْ!ااكودهو

أ!ه؟ةو)وروأ،!ىر؟ارباصادقوذ!ك4ظرؤوا!-ةدم!لأولاإ-4"وAءإها

حلوااءمرك-اجمعةةار!و(-بص؟لىتاركوتمأ)!اطيصلم,4ءليألتهصل

جار(لىاو11ةودْ-ذفإد)ءل-يصأوده،-هولاءةأ!ءصافكش

ؤقي%ء!لأصلىواإ:4أإصافواأ،صاف.؟إةوؤصىلى-ارحم!وظرفوءرور

"(سءاشه/ألةوو)إضا؟صا-ص!مودتا

ر،-يل(صك!رةتوءأَحىت3ءالىوءد--تَكا!وأللابؤيرث!ق4

لىإأرصهف،4أصأءت4إ):ءلصْاف!!ؤرةومضافءإط!!اءم.صت،!هـة

اضيافوااصا!إإكنوة!لءمْ!اخانةاعما؟ء-تةاتضاركلآلمو!-نهءفي"و

أصصلم!.طإكلوإإشالرء)04.تأ!لكلةذاا)-م!مكأثتءن%مص(!أثىْ)؟إ)هـ4

إ-ينوأأوليناتحإة-وتءة:أء-ورإقإء-ءاطوى*"لءفيءوأحى-ا،-ءرفي!صالى
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خاصيهكرتعنيةكناوصاطارةأب!اصسهـح)اكأارالهمابم.دم!4لم!"كينلم

.دوا)-بمأ)تب-صولمعةيهئد!فالا

صلة-حما)الةانيْكروأنألةهليرثبهلاا)صافات،ونأن)ء14)ثا)ا،-ألة

/اح!ءالفص.4))ا)رزلإمر"إصأإيدؤءر!يدزاللَ!وغلاماهذعةو"م

ابنأضءيئ(أدتهثا،إنخلامداb)ذار!الأو-كلفىاممساا-كا.لصمبا

وزاد،اللهثاء)نوهـو)شرطاما""3الةصلوإ)45إةلاما!4ا!إإبناءر

:اةسبط-%لبمقو(هاةإ)نفصلالاثهافيإ

أجدرباطروا)ةخلدموإما...4وءةإسأرإءأ"ما-اهما

لأسر-اأالهزةبهرإروالإصها؟رأيةروفى

طةأصااIiلة()هف"رباءةص)ا-ء"4ان0(4هتالهاخ1،ر)الوالمسا
كانو)ن(فالم!أءيرلومه،ة"أ*فماوبمتيلأاإا!اةصا)حداءااكوراذا

ةيس:بنميهون?ثا،اهوو(لهوةبم)يبمفيلأا(نكاءلاةا)ا-داوء"صا-عا

ءافيلم!ةتمفيلاهإذ4إوالداهأيامأبب

ظرفمياوأ،افيبإء:!اق)به(؟،4عاةاووالدأه،ض15ؤ"لزأكأب

إكنزاصفيووالداهأيهاتأفذ()1وءصافزهوأفيب0سهلمقؤهان

فيبأا-ى!)كأيرء"هـولأ"لأإ)ضىافءنأ%تيوهو).4إوا،صافا،!اف

+(برإإهأذايامبهوالدأه

أا!*)أوءفى!روإشلاه؟يموانأ"واإفيلا.و،فيء+آلدواإذ-للرأبربلأيةا

وهـو(لهو4)بمهولاءةأومصصلح؟أتفاعلاأى(ءلاظلمءلءررطوف

.جرير.

!فاألرنةازاد."-!،ن؟..يآ-ح!أ)-(ادُإ"-و)إ!د!!ا،إء"آ-قى)1
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البماتهفى!روأمإلىير-حوفاءإ"ضييرفينلاْسقىمعْةدءصارؤتسقى

(اكإ-و1)و،ليه!فاءفه!ات!ةو)ر!هـصاهو؟للأوالهمفهو(ندى)،،لمهتب

(اكإ-وأ!غقير-ندآ-قى)أى)يههلمفا!ا!او!لمضاابيننيةصلف!اْ!إهولهمة

آ-قىوهوأ-دوأكلإ2ءااكاقكاو)نلالا!ومةا،شنهلأ(ندى)بمءيءنأاكادوو

صفلراو،بإ--ا42أازاو،ك-قي!لاالةء،55اة!4-تارةة."ةوةة!"ةحأمضل!او

فالرصوماء،بهضإلىإهء11صوفر--ار"وهى4ر!ةبمحووت-تين

:ىل!يرا-هـ4بوأوءو(لهقوبماَةفارأو)أصرقشرقا

ت-لفيأوتةارب(يمودىثر!ا-إ!ف))يمستابنمطلَمالم

فا!،أدىْجنبىأهووفأظرباغ-اإ!لصةو(ىديمو)الم!(ف.ص!)فصامأ

اودو)ءقا،4ةءتع!ق!إ".فو)،لالىة"وهبفا!و)ءطلهءههولاايس4لأة

+دى)؟وانأ"!(يليئرآ

:(لهبم!لمف)،صاءلبةالا"!11خلّآرامر(4فيأذا)المـىمْلة

()وبمد(صه!ر2ةع!?اولا)طب"ناثىلا؟اوبمدإنءا

وهـو!ركأااعلبةاليماخ!هـاوةصل(بص)وهولههومةلىإ(زةأرهـضـأ!أ

لصب.وا،وج!اِصبؤأر!ةاء!هـ!ولمحاهـالموىة!جدوما!لأصلاو(بمد)و

ا)فيث!لىمنآو)ءل)14/اةصلاءى.ى!!نهيمونأنوءة،ل)قثألها

:لا!وصاوهو(لهةوإفي+ول01

(ءهـاممـطرا؟ح!،افإنأءى+آصلالضكا!كاناثن

ءةءلةوهى،لهاءاإصل4اواإلعهحألن!بإضـاه"أطراءةمرهـروأية

محه،او/1ننمناةإأفعهكأو8.هأربي!)وىير4أأ*إ-اَاد))يةهو،ةا!4تليلاتا

ا:صبااكانوإن،إة*ولاإJالةصهؤ،و2ة(15إ-اءهـأرأكاحزإنرآ"!دةا)
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ت؟دهإن.بالمفهولإة!لازلموهن(15إياءطرحن!ةإن)فالتقدير

والحاعل،)فاءل/إاية!لن5ؤ،واسءطرخ.د؟ةإدقإ"ةديرفال!صببا

(أو)يأماايربقدفىتحدرنةءفولهيمونأنإما)ة؟خةاأ،ت!لةا!اءأن

ا،رأة،اثافىأ.وءلى.مارالهكا!ءلداالآولاة"لى)هلى(-ةديرفىة:جملأونعلهفا

ينيرداةةأءلىو(هيرغ-اَهـوعمح-ةز-ىلىتع!اقهلقاويم-االجم!ء!ى"يقانهةإ

إصاهـلم!ءطرخىةضفيشكلهذاوعلى،إ)كاإصدرا؟إصإهـ4ءرررةةا"ا.

ناذلاثالأ-وصةولو-؟ب،)ثفإ!!ن!صالأاصافا،لىَإ)04إصدوا

يدقىلتوكاافم!(5أأ-لءناءرأة4تحغو؟نءةظرأاتاصأخأ-طرأكان

لاشا.ذيأبىوهو4ةاةر

بىابنء+اويةوهـو:(لهبمةواإصاف!ء*تJأةصأإء"اخاأأأ،-ثلة

ءلىن5ن!!وأ-دا5َوا-دكلتلأفيارجأطوءنلْة.لاأتهقلماسةثان

،ءخ!ماقهرءى-ةيانأبىبنوءماوية،أ)ماصبنو!رو،طالبأبىبن

وقي!وء"اصروو-لمءلةة-ل

اب!اإاظح،صاالأ)ثيخابىبنإهنا4!يةارا-لىىابلوةدف!وتَ

ح!-)وهو،فإصااة"تة()بءا)و!بى)أوهما،ية!نالةصا!نهـف!ل

إءح!(إلأت!ا)ث-"لفىقيوز(وطخاإلااخث)با!ا!،أبناءنىأ)(طخاإلأا

ليهاف)تافواالىضا؟*ت!وةا!،و)يه!فإ!ااوندأبى(اءووفللىضىاأدَاَ

!تر؟إليماةءمءا!مإنةاثر3اثiءهـروبنحمنإرعهدأهـو!!(أدار،و)أء"آ

اقه3رمءلىقا.لوهو،أ،عماءت!دةبفىا!اة*فىلكااءمصكةءل،ا؟يم

!ء!يخ؟نلبعأ!باالأنب!ا!ةأدوا،رإمابماء،بمحاء!(إالأأولم،وج!4

.12وأشراة13أْء-اوءن

:(لهةو)عدىالم!ابممنى(إءاةداإلاةصاإه!اأرا)ا،-ملة

ا-9ملاجابادقر13ز-د...(ءصامةاأ)نبرذوكأنا

صاصأ،ا
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،4ءرةإ-اة!أإةأدىاإبإةاءا!لوة(زثد)إلى(برذون)ةإصاف

"(أمءصنجاأثاح!ار!ثدونذبركاْنأى)-!كانر(إ!او

:!قولهاكىإفي*ل)اةصلو!!تامسةبةتو

.اهمقىالأرش!نبأىأراد.(اU!ا،رصينم*قى)أىإ)

له:بمةولأ-لهل:اهـفموألةصلوهدا-ادسةو

"أة-رأدىالهورةتادء"اودءر(ادىا"ووةتَة-راود?ا)

ةةد،ءا"4الص.إنوحاث-4الْاشيو.لىشرحفىجاءءاذأ5منبثوةر

ضفاا-مةافى"الةصلجـوازفىواص-آاعافآ-5الىءاابنمع-ما!اةا

قهلي!اأءسدكلأنأثأولم،))،،كلطلةآ)ث+واإذ)كفصثء3ء(فىتينلإءس

فطلأيثيواولأن،ذالتهسعَءبما.ممأ5اUةSاو،زالإمجارايضاإ،فىش!ولأافى

لىءنويىسا؟ا"هاتض"فى)اطلابءندكأجمىءةالأيدىمتنماولفى

أ-ترجلا"تبموإن..هانلاءزواأةهةلالْىبهالإثادةمنبمثراْءإيهالةهدق

لأن(إةاَءما)ثرورةاذلاثم!زصثء3فىيينلا:ءر-للاةأأ:إقولهابم؟كر

ءلىالإج!إعي!ءلىةهـم"و،:ءرافى!ىأقيصلالايسيز!زاهـء!اإمفر

لةفيص-ل.باقس.إ3،ذلك

صليةلا"قال،3(:-انوأجاددأةأوةلى،خاا!وصم-بىاوظل

وءنزل،مهءاءن4ألأ،اراهضة1)"4)فاإصاو!ه!إصأىأ،ينةتأصاة!بمين

1)صان(4)عاشب.ظرواضاة4(الإ1اب)إ!.2/7ألا!ضوقثرح!عرا!1)

شهاقوءعبردهءبرةولا)ءرطبناءة!راءنازعهثرىا.وةفءنتةول-يث

فنيمهـاءليه(سى4اط4و!اشيم)(ء!لبئأ:مرح)واْطر2/702-(تركوابا

.؟سيألا-وصءحءتصوعالوصسازإ

،3ص2-اسبوعاىا"امي!(ءعاصرح!عأ،ءو!عأ!!اه!ح)؟ضار21()

ا؟ولى.ااط!مةا-53ءرو
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طءردناأءةعةر،ا)ص!ىحعلى4وضارزله.ءة*ولاإ،ينوأك!ةمنزلة،""

اىالب!او-دتث،(رصلمهعدهوتإف)هىوةر(غمصر؟أولادهمةقملأ

فى"اس!ا5وهـوا؟فى-دُيوءارْك)و-وله(ءيصالى-اركواإ.ئمولإ

له:وةو(هاادر

،2،-ثاط"صخرة()توءا-ت؟تا...ا(أ،وءد-ى!ونُألافييرأةرسنى

ا)فارففىورد،ييناكءوثرايمة-ولlاوعلى،ب!ءالايج!وزوقيلة

و"-نهكولن،اكواشةابىحفىة"ةو-4اة"ولاوفى،ة"ووصع!أت

،إصافاأجنبىءنءيرنهوكو،ادءةدلاادم512إذلاتصحيهة!ةصلةصلالةا

اتأضلمير.ادتوءة

لةصل!ا،لأبر*بهإناوا)ظرفا!اة*ول(و!ظرنه.،فيموله)و-ر!ة

له:وعةةورسصمابم

x,0:(1دهإ"-؟ويةا،ةواصأ/كنءا()1 UA+الدردهنرراتالأتكلةهـو4بر

وءيرها.اللوامع

صةءلى؟أسةشمد"(إ-يرذءسف)6613الأواءحلدررافىظل)2(

ليه،إءصافوص!رة،ءفصا!حت!نا،)ظر!!اله"!المضافءنأ،ضاف

ىأ:وءد-فاعونلا-حالىلىأصإ!اى:ةهـثفا.رلما:أهالة!ظرفوتوما

-وهد-ق-وإءراب)،4اك!ةاكو!!دون)(!وننأإ)ا)5!ىوصطه،مم!ا

بفتىء(إمه"ل)لهقو:ظل(اليهوءنهافمحهمفعول:ءد---!،للهمبؤالواو

اهصيل:وا-ا)ءوءرىلهةا،الةتلب8صةوءو،111ءكيئ!نهـأ)َوكه))هين

!نا،عصادا-؟ونأنء!)حكلهماةةإت-ال!طربما!برهـع))فر2Uلهlمكةسة

النيبقضيبا)صترةصست؟تمد-ئفىأ؟ونأنإبةىلائالمهنلا

علىأنمثرولم-ا)ةإ!دة)وردم،1)طار"كأ-4صست!ا؟نأو،عادة4لاستحا)ة

."ا)بإتءذاقاءل
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ة!13را&وال!.دىا-اَاءتآ-قى

وتوله:

ءاتو)فجملأب))يلأ.ة!-طكأ

له:وةو

،1أ)ارصف.4.1ااز-صءنماها!!ا

إ)2(سزتلأويةاسبأدىي!و

إأ3،فـدطهماأ.وة15شو-إفإذا0001لهأضالادن(اطرع!)فىآ-و!هما

المضافـهمقاصافاةصلأنعلىا)زشهده:1)نتقيطىالم!ء،ظل(1)

،أتصاا!مألةهدهءلى)اةوصحةىبهوأسث!د،ورةالضسءقبألا!-ن!إ)ب

التصرجةوفى

البيتأىعهروأمالىيرجعصير!فاءلمه،ورينلامتهد-ئءصأرع:ذقى

:-والمسواكإليهءصافةغاj'،مضافوهـو،ولالالهمة"وةو.دى-قبله

ريقت!طندىت!قىأى-))بوالمضافإصافابين؟فصلاثافىامة+وله

كانو)نلهءههـولاليماسفهلا!(ندى)منأجنهى(اك،صهووأ)-المىواك

مهملة:غاءنعةافت!ةةوقية؟ثاة:والاءتهاح-!قىو!ووا،داعاءل!ءا

!و،رصفةجمعبفت!تين:والرصـف-السحاب:والمزنة-الاستعادُ

!اواصفىأرقىفالر!وهاء،به!!إلىبمف"عصصوفجأرة

قيلمه:ابإتاةىرةكوالمذءهروأمإلىلْدءاذقىةكاوا)!ءطير

ةوا!وماةوقوءهرأمراواإلاوة3يرهيثى"ناكاصفأيصتوصها

."ب111الأ3-ووا،لكعبدبنيدينبمايمدحل!ريرة!يدة.نوهمما

.(فبتصس)الى*"ولىالطبعة-6612أءعالموالدرررابرع

افيرى-يةلا!بىوالبيمات،الت!رارإلى4صابرةلاءيهالشلإقسصبق)2(

مع.الاوالدرراوفى4سدوثكتابفىجماء؟

ى,وتي،بنيهااشهىاطثعمية!رةال؟تفا؟لمة:اشنةديطىاظل31(

؟سا!وعةابفى-اءهاماأ-6612اءحللوالدررا؟ظرا-ءبهةبنت(درْث)

ر-مواختاف-،ةملبةقةيصىفيىءن.ي*بةإ"ت(ادر)لتوقا0قىص4

)هـ،ةا(01در)ىا-رو،لدرراةى؟5اءابا(؟كادر)ةرار11"صينةكاولطا

.ا)عتابفى؟
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وءيرهما،ابرروروف!)فاراإإةاءها4ُفي1)يمو(الة!لأى).و-ولف

!م،هادإنأو-وزه،أ،--ة:لءيروأبررورافارفبايوزسوءوز.

ل!مترأثاةأإن):ءبصدةبوأوةال،يدزألتهوءإ*مذأ5!:فىأ)يهمصإح!

له:(بمةومأإ)و-(13روأقهت!صوفؤسهح

(1أبم!رر!اطرتإووأ!مإهماو.4وصإسار(إءا)خماتأهما

.ثل34الآفى!!اذكرولا،4أ!لاصفىوالأول،أ)!فيهفىذكرهصا

اصافابينعلىجوازاوصلبهش!دسها،6712اللواءعالدررفىقأل(از

بحدهاؤا22صالاولالهزءفىوقال-،اامابناءخد(بإها)اليهإصاتوأ

إصافاالنظاهرهلكق؟اسةثكدأ)ذىوهوأفىر:ينانروا(اسار!فى،

المضافبينالةصلا؟رروايةفىانالمضئفى!ثتامابنوءسح،صقدر

-المذ!ور()سار)هـ!)إ4إفافاانءلىدليلف!ذا(بإها)ا!يه،-ا،صاف

الإضافةغيرفىاكفا.ون-ذفأنءلبماإستشهـدونأن!مةألرةعروايةوأءا

:-ئبناةال-ضرورةءنليماثةفكالبيماتإ(نا،ةقفىءسح؟ءهـررة

حذتءنا*-علىأْ"اصهامروظ:البغدادىةال:ا،ذ!بفنطرالرةعامأ

)!إتن!ا5،ياتبأدواسذ2...ذكء-3فةد:إ!افةلثيراك؟فيْودن

يس:الةءعصىا

ال!رساءد؟ءلاكب؟.ْ.ءظاتامم!نان!ط

رذ!،اَ:سبطلتأإقاإءثسا!دءق...(خطتاهما)المذعوروالبيمات

فعهيرشتارجهلفىغارفىتدلىوجماء-كأرصدوهوكاأوا،لهذءحةدته!يما

،صهداةأ"الواةة،رأ-4طاح15،اط:للهاو-ر!وا"ارأم0ءلم"4ة-دواء-للا

اةترا:ةالةلاحطلا:س:لواؤاأوا)ةداء4الطلاةءلا.اصءدةم!م،ةةال

))ةارةمع!!ايصلإ--لبمهلثم،أملهألادتهلاوأ؟بمناكاكا!و7تلىوؤاأ!ذق

جاء-مْا4ءاده)خاقئلثينولم.)!صهلهـا)!هقثم،ه!درءلىةثدهزىإلىصد"م

أياه!ثة؟لاإ"غمو4قيوةحأ)ذى!عإوايينو،فأنموةغضالجهلأسةلالىسا؟

.،زاماب!حىاسةفىإثاتأمـنلارراتوا-
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:نصو(إفعت)راض-"االامرورةةالةصلزصسوو8

أ1211طالبإطح(إالأ)ث-خأبىابنءن..14ْ--ةا،را!ى؟لو!!فيوتأ

له:،!ةو4ا،؟زه1شرخفىلما(و.دا.)

ألا-ام)3،إدلَى-طرإدز...(ء!امباأ)برذوناكأن

جممونأنيسةهل:م"مفابنالوةا-ء!امأب!-ازيدبرذونكأنأراد

،بصإنءمافأوبدل(تدز)و،اة!مرا4لكلءلى))يهاإصافهـو(ياا)

زهـ!ر:إةولحيانإلر%وءثفه

311،يصةرفىاطلدوإ-كة3بمهـاببه...ءن)كء:ةذبسير()!"بوةاق

-ردةررا:*تاإأ"4إوأ،ضر،افالمضافإيناةصلأءلىإ4صمدأ-1،58)

أ،صا،تءنا،صاهـتصل5-وأزءلىبهأسآثكد5:اكنقيطىا)*لاء،لراأ)2

قاهبهءلىأءثروأ...ءصاماإأثارْثدذونبر!أندأرأ:تال-أء)ةدباإ)يه

.6712لدررا-"الطشاهذا

وةاقوا،صل،إقا)ساكاا"؟ت،ا)نداهإا)ةصلازبموءلى4إاسةش!د)3(

-لم!يماءرةا)كارةىنمىلخلودوا،.؟لداةكاوللأكالتعبنهلكنةذ5،!بابجير

9ذر!س،والىثلامءلىعمباَأخاه!!!سر،زهـيربنلاصاءهـييرقصيدةهقوالبإت

و-ضقه-إ-لا.،ةدا-؟.أ4-صو؟ن-الآخرةةىواكار!الد؟فىا)قتلءن

ةص"دتهولىلمعليهاللهكل)دتهر!ىولإدى!نوا)شد،يائبأجاهح!!ماءشهورة

رأ?-ة4دبرء)يهو-لى1)-لام4ءليا)رلىولبهاةأجمب(-مادتبا):ممأءالحص

.(كبيربتهسف)2/67ءحاالوارلدرا
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له:وةبم55ءيراوفاإصةا:هإوث(ىلة!و)-كهباثأى

صابمنلاهـوئوبمدناإنءا

وله:5و

والدا.به()أيامانسب

،11صب(بمدو)-هـرءاءدهلاو

21(1لافيما،3ةة5لملافي.إذ

له:!-ةو(هـاكىكةهو)

إجمْهايةتليبموزنهأءلى:4هـاس-ثلمد67أ3خلاواالدرراةىؤال(1)

إةصلاءلاتو!ءعأةى4إواس!حهد-ءيرهأوا،صافإتملقإفأعلفينالمتضا

وةمل(صبأوهـوةله"فوإلى/ؤ؟!رة(ص.اف:ثأرحهؤال-ا،صافبفاءل

ولاعدمنا5ط:أوى3لافاوبردءا)لاصلوا(و-دؤو!و،ا،صدرةاءلةباي!مـا

+،!اْلهءلىا-ثرولم-ا"اشقا:اصبوا-(وجدصبقهر

لهيرإٍ،تهلمها!إتاةىءا-ةدمءل؟ثكد-ا":اثنةيطىااهلاء4اتال)2(

يم:ساتصافىو""4الة،ذلكءلا-*ح!واةاةى؟،دسةثاو(صبد!ور2ؤ:بيت

ته)قزمانظرفامإوأ،فيبباشماق.4إو،فاءلمهووالدهماضةهلنجبفأ

افافاإينفأ!لووالده)،)يىءضاف(إذ)و،مضافوهو،نجببا

رالدهـأفيبأى،اخيرهمحهوليهلا،المضافمـنأ-تيوهو،إليهإصافوا

والجيم:ياكونونبه!لاه-_`ثولدإذأار-لأنبرب:-ةال-نبرلاهإذأيامبه

!-إوامعالدررا،ثشفاذا-لا!بها؟دحللأءمثىةصي!ة.نوالبإت-نس!لاه

.بد!افا67ص
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(1أ)ارايم-ةاااءسهوأمهـأن.لدَّافيأأا-لمو،رضين1(!اش)!أىإ

له:ةوبم،أ-إ4ءنأى(لهلومضر)

ا"وادى،2(وةتِ("رأ-ًود!ء،1ء.وصرجلكأنهأدشم

80بررأ!ا"وادمىوةتساودأى

ركان(بالإأصاف)الممهمىالآضربهبمخافىإرىالأاابنإلىنعودو

دشلا:ءمر-ينثدتدتهصهبءنة؟إط(بيالإ-!اف)إ-5ىأن-ور"

:لوتة15هير،(م)كنة:يمواا

وهو)إفىاا)فصلاإ-)يه!،فافاهـنإصافاةصلءلى-؟سةث!دا5(1)

:والدبران-نزلوا:و!وا-الهءسيمفىإ4ا-إثكدألةالمس!هذهوءلى.(امش

موضع،ا)-كافإممسرة!دى-و))يمفارغيرءلىةطعوا،وء-ةوا-موضعاصم

الدررقى1)شنصطى)اكللاء4ظل!؟ذا8الهيت!ذاظ"لعلىأءثرولم-ءمروف

أولى.ط2/68اللواهـع

،فعوولاإئطءةلمتص؟ابينالهصلبروأزعلى4إستشمدهـا/268ا)دررفىلظ(12

ا!وادىوقتمعاودأى:مال،ا،صألةذهrءلى-؟نأ؟و4إد2وا-آث-له

أ-له.كلتمةهولهـوالذىا،صدرإالهصل،جرأة

،-"إن،بىءتبعذلكفىوءو،إ"!زاءلىاصدرا-ةديمالا!ليةوروأ

قيإ:سسو،دلاساص!4فىفىدا)طاإثبىزلاةصمدةءناليإت،ن،غاطوصما

أ:؟شا:البوء3كا،داييةلا

--يىألهيسمادأمرءن!ميأءباءريمهوأنالى

ثوسإ!يهخا2ة4إ--!ناثأالمطءنا)!تاقأن-لا

عهوسربم-لأ4كأأهـثما!وادىوؤفجمرأةءماود

،لفاءاإ(وةف)إش!ورةأيةوأوالر،بمءلابا)،اوة)يراهـوور

.فمرإف15

3ءاحمادإد!ور(اةراءاز!ر-اإوأ)ك!ةابذلكفىرابمح)3(

(فانصل!اتءفاتص،أ)بع"آاصأظر.او،س؟ءفرلمعااراث(صر-رىنصالاأ

وا-مة.اللهرحمةرحمهألمح!دء:دا)ديئءيءدا)ثيخع4الم!فوراذالاتلفضيلة
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إ)يهاصأفوأأإصافإينا)ةصلزيسوأتإلىأ)يموةتونذءبة

أنهإلىالمربرنوذهب.اث"وأعرووة)4اطةضوحرف)يظرفبمضير

.ا؟رو-رفالظرفإرويرذلكلا!سوز

اسععملته-دا*ربالأنذلكإ."اقكاقالوابأناشءبوةايموةهونا)أما

.المثىاءرمالأثهارهـافىع!؟يرأ

.زأدهأ.لىأ)ةيوصزجبمز---4بمب!انز

)إي!هإصافواالمضافإ!نة!ل05ص))ةلرادةءزأبىزج،ء.اتةدوا

.!ةضولا-وفإظرفو)؟سةمول4وهو

:الآءرومال

(1)رِهاودص!!ن!ااة؟سا)ء:دءلا:لت:ةوةد.ش!فرماءلىتمر

رذ!إل،ا!لهاةرف5لااقأا)ثواهدءنال!قي"هذاالاأتصاففىقال(1)

؟فية،ا)ح،شروقلإضافةاببافىادفيأىةبهراسآش!دوةد،"ص!ةوعأ؟4)فإؤا

اباتفىازثدهأ-يدأبئاانرذ.كر(025بر3)نةاطرافىدإدىاليةوفرحه

:اخلاْلوا-الاستمرارمن:وتستهر-اروراءقتمرو:الاخةشعنالمحافى

ءنهاا)ة؟سءبدغلا:ل)لهةوفىإ!ثاهداوءوصح...أ)صةنو!وءا.ل!ح

(ألغلا)!هولذلمحاافاضااإ!نفصلدةءراثااأنونةت؟ث11ءبمة"دزا(?ر.Jصد

؟رور-اوالجارر()اقيسءبدوهـو)-:ىبأ(صدورها)وهـو...إ)يه،ضاثوا

ا"غا)قإس-بدشفتتدو)-جالضرأ!ذءلا))-*ملوأص-بممنها)!و!ىا

.(صدورهالءللاه

قي"لأنوذلك،المسألة!ذهالاستش!ادءقيخـربم،أ-رج!ؤ/الياتوفى

،!دوعا215!صيغةءلىنه)حو-توثفكش.ءاوإ،4لإضاةاءقهـقطوعاهلءلا

لمماهفءذوإلىءضهافا؟رباصدورها)لهةوقي"لو،فس511ءني:وعفيو

،ا)فاءلءلىالمة"ولةدما)ثاءرانا)ءترج!ذاءلىالـكلموأصلالذ!ور

،أزه-وفىأ!دنازعةللالمفعولامتقدفأها،عاء4ما-بئدم)دلالةإصافاو-ذف

ةرأ=ءنةؤدى)5،ءة!أشا.!اةلهءرهءلى))"4إصافأإقاهوإا،كأاف!أءاءذف
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أإفهافإ!نرةصلءن!ااقيساء:دهـاصدورظ!"ل:ةتأتةديروأ

:الاَ-رومال.4ا)توا،صإف

)؟(صائن11اةهىّاهـنهرعاد؟بركرحلما،راخ!ب!وزىنط4

والله)تقديرملى(الاَخرة)!ر(الآ-رةديرواللها)دنياءرضدون-)ش

:الريراتة؟سبناؤول."،1،،(الَاخرةوأب5يرثد

1)طل!اتطلمى،بر-!سعاندفنو!-اأعأ!اللهر-م

طا!ةأظمإ-جس!تاندة:وهااعظ!الله)ر-متةديرعلىفيرجا):؟تهـذاةإن

)اسب!خم-وملمرالةضهلة(فصا.ل!ا.نأدهمافلاا)بكةا-حار-(الطلحات

.إءحرف1)إهةأالر4الطبه-228/4مافالإْب!اصىكا:داطيدو!و!أ)تءيمد

وفد(916ا)دءوأناظر)-؟يمبئامارماحاكلمهن)أ:إتهـ!ذأ(1)

الدار(ط61304)إط!ا!صءكأفىوابن(-وز)هادةفىءظورأبنأشدهأ

(وأ)بين62134!نةاطزالىب!اءثقالبو:مر-4...4،لضا:سحفىاتاظمابخاوا

..-الو-ثلايةروصصففى

البضءلاثاهدابإتفى4إوأرادةإ:ةاهـدااكو-د:اطوزىوأصل

ول:2الى!مإالناهيرعولم-الر-حء؟نو!و،-حعصحمت:آحإراأ-ا-او-ثعما

-ا)ءمرب:والةرع-ءءاثاأيهاخيركق،ءااهaب!ءةةرد."أير-د-!ؤفلمأى

.ا)-لمامةيه-وصعبمرابوى؟4كنا-حةرا)-عناءن-ؤوسجمعوال!ف

!صبه4ةيةأروااةلمإن(؟نا!ن11اضاةرع))"زولبإتبالاسةثثاداوءل

:ا)شاءرةولذلكو.ظير(؟ناق11)و%ر(الة-ىأ

ا،حادلبرابغاث)ايمهوقفصقناه!رأفةا)سلمإلىا-::ا!)ذء-وا

)-وق!)"ةوأنوءازها(،برادل1)-رو4(1)جمةاث)صبافيه4اتأهـوا

إصدوافي"ولإإهثمافصلدو(1،-ادل)لهةوو!وفاءلمهإلىءصافءصدر

.ةلو-)إفاثدللاباسوق!ة-تونا:أدكل!موأصل(اجغاثأ))4يرووه

:ممةومبنأصروةول

=أسالدا(أطصأدزدوصةداسهموالة-ثاز-!ا،طذىوحاق
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:-رالاَلقأو.!ى4ّاةأقيمناأ)عترهن)يرإتةدوأ

11(قدا!12ر!صواَةرتكأب!بح!ا(خىط)رردفأصبت

افاإصو،ةمد)هـوالذىإصافأ.!نزةصل(13ب!!مبهد)يرالتةدو

ةأ!:-تا؟تا!.و-ةد(-ط)"والذىبالفهل(ج!!غا)هـوالذىاليه

ر-وء12.-طةلااكاْنب!-3إهداَقةر

.(يدزاقهوغلامذا5):العربءنزأيم.إا1-!وةد

ءمدر(دوس)أنيجه!اصؤرو-(ئسأادا)جرث(داطصا)ذصبيةلرواا-

ب!تكهأصل5دو!)س1)دا)إ4ةو!والذىفاءلمهإلىمصافوهولعاهلهكلؤكد

ا)داذهىدوس!مةدالمها)-ولموأصل(اط!اد)4اقوهـوالذىالمصدرول؟

:اط*ىاجدلألىةولو.ظيره-ا!صادأ

بمالم!!الةماق)فركإااةاعإ-؟خاوجاادفيل-بنثةر3

أةرك)لهآوأن12صساوتح!-(صبعادا)و%ر(ن4ا)ةأصبافيه4أثالرو

علهةإلىا!دراهـذاأ!افو!د(فرعن)لهةوهـوSallلعاملهؤعد.ءصدر

صلوأ!-صان1)ة))"-ؤهوور،!هدا.ءةءول؟-،م!لصوة(لمحاض!ا)لهوةو5اذىا

دءا!فا31934(فصالملإ.أءتفنضصالاا1ظر.ا"اةطنأدابماةرك:أ)-كل!م

.(فسبتص)114لراب!4أماا-

!ططخأفىا:إتاورهذأتظبناأشهد1213451لاْتصافأحب!التا(1)

إد-ارا4في!را)ثا-صف،أتر!تبأهـصطربإ-مج)أبإتة،21!طوهو-ثمزهولم

ةأص؟!ت)عذأ5)):ات.ظاموأ!ل-ا،مالموذهاب،نإسلاافالواربرالخلاه

إينو،هاو%بر(أص:خ)إينةفصل(ء!ارسو-طؤلأكأنأةةرببمتهايعد

-يروةدم،صح!اوا!أن()إينو،)4ومةهوا)ة*لرينو،ليهافلمصاواإصافا

(Sن))لىوبفىهـداكاوءوضع--كالاحاامن4أحصةصار-اصيكاهلمماوءايما

ايهفإإصاواد(")لههوقرىإذافلمصااإينةصلث-5ب!--!أ(--!-بهد)

!يهكلسعترفاءلههاض!ملوهو(-ط)ا،ةووءوبأ-:ي(ب!تها41اةووهو

-(ء!اسور)لهو-هو(-صؤ-ل!ءفو،البمات7خرفىلذىا(!الة)الطدتهو

.(فإتهسهـ)ا-مهار-و(!و)-طزلاكأن:العبمارة!ذهواصل
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إلم-!خإهفاةإإن5:قيول)أهربمراسي*ت:"ظلء.هدةأبو:-!

جاه)ذاو(اللّه)وله!قو)يهإاصافوأالمصافكنةفصل.،اقهربهاوت!صو

اسص4:االقراهأ-دعامرابنمالوهد.أولىأث"رأأفى)`إ)بمو!لمذا

.(م3يثركاأولاد!بتـلاكس!جمأهن)يهثيرزيئوسرذلك)

لهقيو4لي!والمضافإض!افأإكن(ةة!لم3)ضر؟بمرو(لادمأوؤبنصب

الاءةصوكان"ذاو.أولادهممشر؟3بتل:.4ةيراةةدأو(!ملادأوإ

.أءةإةرأذه5فى

أولمط.هرالمفةفىاقرأتافىذا5جاءوإذا

لأنذلكلاءوزلىنه-لمضا)"ا:!ألوابانؤاصلتبواأ):صريونوأها

وان؟ن!هـايةصلأنيبروزن!وا!دثى.ب!نزلة4إتإاصافوافالمصا

اة!ه:ءال!:أبئو!رقالالجر!وحرفلظرفاةإيغماتة!لأنجاز

لاء!!ءن(إوما)درقها-ةهبرت-+دماسارات11

الاءأمندرقه:يراةةدالأن،اطرفباأليهإوالمضافاصافا!نؤةمل

:الييرىحب"بوأوقال.م511؟

لت-لزاوتةاربيمودىمأ!يو)لىجملأ+فاصلأضال!1خىطجم!

يوءأيمودىبر-؟فتقديرهلان))ء4والم!افأصافاكينةفيصل

:الىء4ذووقال

ار!الهراتُأحصدىلمإساِا-رأو(ابى!نبناا)هناتأصون؟

وهوإ)"4فإظواالأولى(أ!وات)4كليوهوإصافاا!نةةصلأ

أصوات:!أنيراتهدأو(:ا!نرو!!ءن)لهةوءنإن!هـاإ؟ا(ا-ر)أو؟هـ4

.!إءبناإي!الهرءنالمإسإوا-و
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:أمربا"ناعسأةاتوقا

فدماهماأ:وةيوءآءأفإذااخالهلامناطربأضوافىهما

أضاله!لان5اا-وكلا-ةدير.لأن04ا!اإصافوا)صافإين"فىصل

ؤهقيةاهماءيرفىيآ-خلاماةي!ءات"تءا؟رو-رفا!ظرفالأناطربفى

.الأصلاهةخضىعلىاهمأ-وة؟

لات*رةإة"مع!وأ)ثدوهمااUا.ز!نعكا1؟كاتعنابا؟وأهاو

به.ألا--باجي!رزلملأ5ة%

11واْ -! u w؟هاوم!يدزواللهغلاماهـنى):ةو!مءنفى*-ا-

ففقول.(ربماواقهصوت)"-ءح)ةو!م"نربأ)5بمضءنء-+يىةبرأ

31جازوا"ةكأن!ملاءوك!داضارهـمءلا-د-للأن!االيم!نفىذلدُجاهإممأ

و"-ذألم!مأ)يمن5أدر!وا-5ثأديكينبوصحذلكا-!در!وا"وص"يا

موفيا.ء؟وةوع!افىح+لامأ)فىا3يادلزا)توا!-وأذا5شللىا3يسهو

اةكلأءنممبىه!نهأءلبا!موإأبمه!اأ؟اهـذا4صءإ!يدللذكأوا

.ألى،لاماضتإرفىا!ينخيرإ)04و(اضافإ!افا/!ين

!دولاأل"المشركينمق)يهثيرينزلأث!إوبم51أقرأهناقر"نةقراهأماو

بماحلاانر!،-بمابرلونو-ةلازملأ،ب!أح-ةجالاأإجمبمغيىو؟لم!م،3شر؟

سورةةفى*ولبالمة4والمضاهـإ)تالمضافإيخاأفيء،لاا!ةاعءلىواةح

بهاةءلااءةناعءياطحبمال!اح!واذإو،ةورسة4في)؟سأنأةروا،اثفءرا

أن!!ز-انارألاصطرحمإلةءلبماالاحتباض!الا-:ءارَةطصألئفين!-!

أةة،مر.أفى-سث!4قيءلأز،ءزلمأتظيرافى4حى!ىتي"لأني!زلمإذا
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؟أتلوإذ"قارىهووهـمةاةراهأ.amوَ.همماإلىيذهـ+ونيونوا):همر

د)يلضلا؟4علالإجماححو!روفى،ا-*.للأماأةءخ!هنذللثأ-؟ناص!ي!"

حفا?0فارأى."أالهرا.ة"ذ.إلىعاكلربنأدعا،1و!،اءةإةراومماءلى

اقا"روااط!مازاْط"فوءصا،)ءاءاإاَةحلأةوء(م2:س؟)اثإمأأ!هل

.،11"أءلموالله)ا"4ذهـهتاماصع"ءلىؤدللواواة!شر؟ؤهم.!

ختاهى:تعقيب

:ألازمؤيقولابمثرءنأحالإبوجم!ءلىتةهـإرىالأبناأن-إ-ظ)ررلك

الي4إصافواالمضافإثناةصلأم2!سلى?ةانهأءلىأياو)اْج!مناإةا"

".Cا).*ا"ت:ار!نىاليمشإفير

اءصأصدالإجماحيةومل15عنهتت!دثالىذهـذاإبماعةأى
الضخمادمارضإذالهوزنولاإبماحلأىلاةيمةلماجعبا؟فىاةر6ا

بإن!أومن،الإ-لام!4ايادتنا-خفىأ)"لمهطهلدىء"لومو5؟الصرج

.والا*4أك-وأن!دءنةصلا،يمأ-شعرأان!د

دءوى-لك؟ذلكءلىمرتفي1105!حأأ-"وايموةءينا)نظلءنثم

نء)"ه!رأأنذ)كوأية...الإجماعءلىم3لدلد)5ولا،..د)ءلإ!تحتأن

.ازبا؟وولوت-ةفيينيموإ)إةءاةأ-ذأق

...الرأىلادىءا):!مرثينخةهلاأبم"و.ام311بم!لا-ل!ةاوإذا

يةالن!وال!اءدةلواءذو،4عهةهدلواعلإبماا!ذأةسادبعدة؟31؟-ان!م

-!ملفى"م-ت!ملاو-فاLi*ؤلمإن..-أهداكوهنالواردحهأ-اءلى

(577ءت)ألافبارىافيالبركاتلاءبىالخلاف.ساءلفىالإ؟صاف11(

.)ستونااذا"!
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4تا("و1المضاهـجءعتةفقالذىاصايمأإغ-ىاإوةفاهـو؟"لأ،افضارار"أبد

إم!لكاذ)5قىأ)يموةيان-ذوأ"ءمريونأيرذوأننفقناوبم..."!إ-د

!يئالبءسو)-كن...(زضلةاطقالىءوعالر):قالوا؟آوةد،يمالقو

،ءخهـاتقتربأوبهأ؟تزمم5ءيرتتر!وتولا،أل!فص.لةبمذ.يلتزمر-نلا

ا-اصالاويااا-"ديسوزلا،إساتقدا-بامصءلىأفى-4ءةد!مءتدعد!)4افا

،اةولاإقىارسيرىاو.يرةضأو،يعم!لانأ.فىلفهامايخ!اوص.ب!ا

رإاأءةةربمء*4-:*ه"ةا.ةريت؟لو-قما،ا!ةاتأإشع،%قيذ!أو

يناامارخر2إلى،00أ)ثذوذو،وا)قيح،اص*فباوصةو!ااىا-لك،عامر

يمها)يمرإقرأنأءنةصلاإمادىألكل!ماإلا-ليقاىا14أ)تاالصةاتمن

الحلاإ-وغ":إ-هـةينإرىالأاابرنتةولا!ة-"اهوبرون

واخالإبماعلأدن،؟و-ب!اولوناْةلاأملأ،ءاءرإناا.ةإقرألا-ت!اج

سةط...الةصلاهـةةاعءلىالإجماعوةحإذأو.+اة!لإاء-فاعءل

،ا)ةراءة!وعللد)45-لاة!فاالإج!اعوزوعوفى...ب!االا-ة!ماج

أثاماآهـلءصا-فثتراىانها)ةراءة!ذهالم!ءاءو.ن1دعاوإ."ط

.00011("ا)حا+إبم.توة!(ثر؟!هما!

هوأثدأءاأءاهـ--.ةءرأخااةهيريمإاهـداإثفوأءنلتةوأ-رءأنءوفىو

")3(.بهالا-ب!اجوز2ةلااْلهقالايرفقا-4خفو

ةلة:الأولىلدءوى!-وىالدءإءنء!ننوءلىأ"باوةأءذهت15ا:ةوةد

هد.اكوا

2/435اطلافء-اءلفىالإ.صافأ.فار()1

.(ا-تونا1،-ألهَ)

-.إقالسارإصدأ،3ز

-(!ءمرت)إمدهافا
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ص"ينجمي!ا.الموفىا)ةوز.قنهضاوةد-أ-باأمج!ولةأئها:4في)ا!اءوىلداو

جمةصلالةصوحءوفىا!دأمفوااردءنالو-ةه-تأىأذلاثءلىوالد)تل

جاءتا)3م...فثروضه"ر.ثنءاثاهداثلا؟!نن5ءوألةتت!اةأيفينالمتضا

محيحفىتفاثمراأتوىااطدتثومن،يما-؟رأأةر6نان5:الْالوانكل!تددة

...إةوراأ)*هـبىا.*ءاأو!ن،اهفساوءن،)ا:تارى

."ضعلىأ!لإسا:ةاء4ادة4!ادهدإثفوأءنإص!ضمأ)أ"ددهـذالىوةح

تا5ياثنافىمغاص!.هيرا1ذجم!رتوهد...ا"ةضهاتة!نةينا)ةصلفى-خا)،ر

الكثيرةتلأ!وألاس-ةصاءلإ-صاهاالىلوءمـدتىأإلىّفييلو.لأا:-ثا

...والا-"ةصأء))خآبع"-ذاةمرورةالاَنأرىلاآقأءير...:يرجوا)

با!ثهإث-ما-حلأو...وألا-ترأمباكمديربمةيليدير!اأْة!نالذىفا)ةدر

.اندورأأوةلة1ةء4يدءfاْنولة!ف

أبوادكنإ:ءساةإن...أة-بأج!ألةوهـوالدعوى"ن/أ:افىالْثطراأ:

هـدءنثاقيرجأرادواةكاما..أطص؟بخا،را!ذوأ-ةمرءاو،ذلاثءلى

..."تةينءلم?د!ءا?يوكادْلو-ى(قا!لمهيعر!لاإنه):لواقااكواهد

ءاشهر)بإ-إ!هـ4ءهروباياأاهـذ!ةدرألواد،امفوإ)ن15هيربمان!لاذ4و؟

"aإ"!مروأ،ا؟اهـلاررهـسكا:.ثهر!اصسخجا!ألىايهصوجىخن5،-لا

.لا!ذبمءى511:امر4اهوا،لأءوىامرأ)"هو،عى-لال!ا

ض"ا.يىإ:لدُ!أهولا"ءاش!رإ!ؤلاءالأصاهإهض)!و-أو*لماث

(4ز*ير)س:صسيرو،أ3(مكاهوبنوء،رو،،3(ءةىلأا:(األ!اأإ?نيسلأا

أ":-ثااذ5ثناءافىءذ!ورةات11لها.ألاثفمر-(ذ!ر!اافاءلاصاا(0)

.الدارصءلى2تريرا!اءشفىثى?نهاإلى-(ثيرذلاثوءع

.(الح...لداهواأثامنربأ):ةولهفى)2(

.(رسالدااطصاددوس):ةولهى)2(

هااغسببهرءب!وفاق):ةولهىأ4ز
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،ير+،وجر.إةرزدق+(وأ،،2(:مرأإطو-أ،أا(نممىة"اأبىبن4ومعاوت

حيةوأبى.أ7(أمأرءاحوأ،وى)6(2أمأأبمتدلبىوا،فى)5(11!أز،يدوأبى

بنتدرناإشاءرةوابرؤ:ء14.0!بنوء،رو،الرء4)8(1و*ى،اذيرى)8(

منلاثههاما7-رإلى00(1)ْ،تإي)اطحبابىأيمبماطءرامفاوا،("1)يهبة

)إ"ر!ق.بىر511ا)مف*رفىاللا?4الأص!اء

رفيةلاتلة"هعةاووهانمثدهاأها)نهارىاذاابقتقولذا5بهدأ

1)(تا.به

...زلمهاقايرهرفلاكا!اياتالأءذهأنبمدلااوصلةءمهءكافاولو

رفيةلا)كاأت!اَء:2!لتقوأنإ-ةطيعزال؟؟"جملأر))يةلأافىJيةوذأؤا

اةبوىأيثاطىد5نإبضارىامحيحفىءهاجأالآيةءنيبوةر-؟ظهـاقا

11فت!رأثا

.(طالبالا!اطش!سيغألىبنامق):ةولهفى()1

.()سار)ءا-طتاهما):بولهفى)2(

وضهسيبويهراىفىوهذا-(الاسدوجب!ةذراءىبين):قولهفى)3(

.البيانبهساف؟واةقه

.(رقيغاادواكنرى)مضإحأآ-قى):ةوله!)4(

.(اغ...عهوسرجلنهكأأشم):-ولهفى)5(

.(ا!بما)مطنةرك)ةولهفى)6(

.(غا..(راتع.ااةنصسوزىءم):قولهفى)7(

.!..ي!ودىمآثوإعفالكتابخط؟):لهةوفى)8(

،(...إ"سااواخربا)يغا!ن.قأعواتن؟)ةةولهى)9(

.(انم...ساوردهارأتلما):ةولهفى)01،

به!....لاأخالهمنالحربفىأخواهما)ةقرص!افى(11)

.(اغ...حديقة!افىءن))ليهإء!ت):ةولهفى(1)3

(اعةلدا-11)
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تين511ءروهن،ارىنإالأنجااءنلاثذألفضاةةدشىءءن؟فوءهما

نءأ"!حمر-بنأؤلكفىدأرءن!فىفىبمذئاىوءرةناه،ا-وه!او-4على

ف!اءرأ:دث"4ةتلك...ذلاثفى"اءرةلا-.ينوا)ة-مر؟نللغوينواوالن!

.اخزممق

أبأ.الذىذالث،بهاإة"ولإا)ةه.لإنأةولأناليانءنوءفا

ت101أةرأفى،يميمرا)الةر6نلْى5بما؟اهيربمإمفرررأفىء-اقد،نتوالبصر

لحولمنوهـو،كا.ومبنءهـرو"ولذلاث"ن،4أ)ة!هوءير،4ا)سبب

استمع-3مه!وو5))ه:ح؟المكللقاتأصابمننهإةل،اطاهل!ناهأ)شر

:!ولا)لبه

(1ؤسأاالدءاد()ا"هسدوةدا-امإأصسالقووذىا-ااو-إق

:اط!وىا-ندلأبى!ولو!-ذلك

ادابم)2((اةمانا)ركeبا)ةاع!"ايماأا-.:لأ-بيةركن

عر:أشااؤول4ء4و

)11:ك!ث(الأبمأدل)3(سوقة-قتاكم4راةأ)سمإلىأجهنا!إذكأوا

:المارماخةوللاثوعذ

قأ4(خ!هةاإ(1ةرع)1)ة-ىكمااد"4إوشع!تعاارازىبسويطةن

بهكتافىكيربناامبمامقذكرهق!و3/034لإ.صافاءنيتصأفلاا(1)

الشطرذكر-الحا!ولعivyصابم.(ا-؟ثافاءننتصافالا)اهـ"كا

.ء:مدةإوأأثدها:لوة،ا)شاهـدءوضعو!وفىالثا

.إقانا)ساإصدران1)2(

.رصد،1،فسر؟(3)

.fry/3،نبارىالابنالإ؟صاف(41
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عر:الشاول5وءنه

(011ادزءبأ(صلو)ة!)!ز...-4-بمزا-ش!-!زة

:إةةياالطبأبىوةول

اط"إ-قى)الريراض(المص-ا"ب"3(صةاهادءة4-فىلم!امن))04في؟ت

ةرآن11عنةفهللأ(بهالمفهولإ)1)ةصلزء12جاهتبأأءنهـةادُما2-تإلى

،البان/4؟ساففهامألْا!وردفىعامربناةقرأهىسرر!يةاءةةرفىيمالحر

الوصيىة5ىو)؟-ت،انثرأ!4فىهـىوإْ"ا05ث"رأ3لإستالآيةأنثلمثولا

(4ةالمفعولإ)ه.للةبااهـيمإبر-ور!فىا)سافض05أةرةقد،الةرآنفى

يب.ل!ولااتثرافئلةصوهو-)3(يةثنا،تضاإ!ن

1أهام"(الأأيةءرادعلىكالقالأبياتهنففااهـ7أذ!رءاصاْنعلى

المصدرةيهوالعاءل،(بهالمفهولإ)لةصلفىعامرابئاءةةرتهضهدا!!2

نإ-ثثهنيم)5)برأيةفىالحالوك!لاث،إصافاعناْبمةبياًةليس،قيله

نحلف()4كاه)فىافاافهولاو5طاوإ،اصافاعنشبيآأ)إسصلافأا

ىشحظعلأسمو!

ا)نثرفىيردلم4أإتقو-لىنذا11و؟قلإلىافيصلاإن:ن؟يوإةاأل!ةوذافلا

.الأ-كامدهذهإصداوة-لىاةو-ألي-!مأعا"رنجااةافىةرفىإلا

هوفهلأ..ت!لذةا(؟لىهوإةبأ)لص))ة-لىتر3ز.ىأ-إحظ)ملامطو

د!أعاالهلماءمناطذاقءغاخ!دااعاألماثi،طءرافيةاهقرفىالط*أشاءوصح

.ا)5ءثمنسافة!ماإةاآرأينا?دا؟ياقو

.71224اسا.!اا،صدر!1)

.4/033)دي!ألي!ر)2(

.؟رسله:عدهمخافاللهولائح!ىبن)تمالىولهفىلم)3

.مصافدراء?مولالهأ!لإنءثثءن)4(
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علوة!اJ.Ai1lءهل،ءةهْوعةدةءدنتز؟-رىلأا(!اص)ةوأأما

والضمتا،الملاقاةملإو،إفموأ،اءاد!وا،اجلةو،لأبمدوالمةءرل

مىلكءاهها!-رالى...(راها)فصلوا،ورابرر5والجا!،والخرف

.اقلإلأةصلاإن:نأ)ةاهللث"وهـذاخر-.المتتَوء"أيم.هيرةا!لااةوا

!-ذأعنفازلواو...هالثى."ضو-ابمبر،ن!ع!،ناحةةوال!-اةأ"ت

ذإالدمايىاللهور-م...اةر3نا.صم141))صوباقوذلث،اسلطأنأ

ءوثويمف،-ته.ةصااإمبزأةر7نامن.ؤخد4إهأ)مرإن:1()تةول

أرردمأو،؟2له4ءاثإمتصدلامن)ا!ربعقنةاياأةوالإوالأ-ذاج-تـبلاا

عمنشهيوا+لجتب!اوإدغ-كالأضذوشك،إ-4وءدأءلمى"؟يألةأ.،4إةءدا

وسلم.ءلميهاللهصلىاقهردىولوهـو.الخاط--ن4عصءةحتْه

أقر6نااما5:لتقو-ءث(اخلاذاف)اب!تافىماجاهذلاثوتم.فابم

أاشءتواكانسواء،؟"4)ا"رفىبهالاءت!ماججازإ!هقرىنهاوردهاةكل

فىأشاذةااتاهاةوا!الا!ةباجءلىا)ناساط:قوتد،ثاذاأم،أ-اداام

.اطرف"،لذلاىفىبها!ستجأمةتهخأولوالوفاء"ر-أقه!)فتخالمإذابيةالر

اصاليمإةتهوتاورودهعليلمجهحرامحتج،؟4علإ))ةياست-زلمو)ن4يهيون

.،4)2(علإيرةاسولا،4!?ةالواردذلاىفى

وأليقيز،:لقو-.ث---اقياسإ)يمبيراإأ-ةاذ"وليه-.ىك!

لاستثاادا4صة-4ىألرالةيصوأؤ،لملات))تأو!ةوىفوقا)ةهـأن(نءندى

الإءامتقولعا!ةع!رأولة5الى؟فارءيرءن،إظاهرهإ:لافيوأأ:حىوىأ

يئلى5أواكا.!دالوا!هداتثاا!لىإ"ولوننتو9))يمونا؟اوإذ-لأثءابنا

إ؟سو،وأولىاْ-قاقرآنأ6توردماءلىلم!مةةهو"لأربءنحمعمما

.(381صلله!اتوأاءأت))مرءن)1415الةت!حيةهـبلواا(1)

،(132صال!جاتوااتاهالةر)ءق17عىإسيوطىاالإءامالا!زتراح(3)
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هـذافىا؟.ووإن،ي!تأو-لإ!ا4فييا!مئواءنلمآنرخمنسلاءنه!َمهولاءة

أتا.لمين:إرأى...!ة:ولابمذلكو)"ير،أ).!رثجمتان!مأضوهنأكأ

(lةوىا)قرأنفى!م!ءءاأنص!ذلاث،(إب))ةأءْيرءلىجفير!إقوأنأر

5(،)حدوا)في!ااقوةااتبءرأصىفىهـوال،ةءص! I

ت.

أنألى،للهاوأ-ةودءك...ا)ة+!"ذالى،ةدر11بمذا!فىبماهـ-او)اط

ملأوا)ئوفيلَىا*وناو"اللَه...اقهشاهإناثاقامالقم!فىأكقى

-النوىالمجهعءصهـا-صء-نعباذالأتا-والنحو!ةبأعناجعرأ(1)

.6691سنةالممارفدأرطبعبه!هافا301ص
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فاا.!و-"ةامصاأ(1،"".اصهاث-صاالىء."ا!"ص-لالى-،4طا51ذ!هـإتةلفا

:ا:يانا

ل!هولاابرثا

بهلونآ-اه)اة-اءاأيةهـلى،4ظةوا-دة4؟هنأن!اةاءوفىفتاتش

.!زةاءةؤرةهـاا،رحمامبؤةض(والأر-ام

.ا)3(يةلدإمرو!4اعا""ا-4فىيهبىل!؟بمةأبفىا!آيةهـذهءاكاأءشولم

ال!!ىإ-!)،":ران!الذإت"لإبو-4؟وآفاطاصءى.ن13*داسماهو"ذا

.1،:-ث1ذ1015تدزو.اْوإ)3(اتءأ))ةرو

بةوء"!وعص-ؤ؟-ظت!ت،أ-(الأتصأم)!""فىاتأةراءا"ددتبوةد

--إببن!زةبما!رأ4س:هأءة!روهلىا!لإر-قرأهفىناوثا!د،وو!وءر
؟يقأةوااولذصو"ح...الح!أصاأسافوا."اصماا!نبمارء4بماوتتأازا

)6!!ا-مدئوةل5()وها"ةصش(14هـادوفىرتثنا-ءهرأورج!2بمكا!اقهقلدا

ب!ا)7(اهةأ)قر،!رموا

"!لءغاكلوعكةكل،بروعأتإلىمة-هةأت!اإههبحةااليا-ثهـذه(1)

جامه4وءلمة،اقاهـرةإالارزوىابرصعءلةثلSءلية؟جمىلةلل!ثسقبلمسضةلاابكل

.اطرطومإالةاهرة

وطبع،م8851-م1881يرسإار4وطب،:لاقطبمةلث()2

.هارونالس!لامءبدا،-تاذءةيقالقاهرة

.7391ا!ارفداريع-وز-لقا!رةبا،ط!وعوهو)3(

(t)7812ءالمفصلشوح-عرا

بق.الساالممدر)5(

.لمصدرانفس)6(

283صالممافىإبرازاظر71(

http://kotob.has.it



-.-716--

وذلأ()1أ!فبنأمح!لميلأهـوأءةا)ةرهـذهءلىإط*نابرابزةخمنوأول

لءاهرأ)فاالاءمءماف-+ث4(تأ:!صا)4ا"!ىوتاءدةأةاأمع-ةةقلالأخ!ا

بخلادهتثنأ:!مراء:دةتخوهـذا-امحماؤضاأضادةإدونابررو:الضهير

اشوا!داءنءيرتاوءلى4الآت-ذهدهءلىأصأخمادأ4أ!بميزو.ن!مةإ1أحموةءان

لفءاعإذاوء-5كلنويرؤ!ؤو-أ،اورتويربمكن511ءصرحق...ةيدأ)!د

تااهاقرأو!!ا-4ا+ةرأءلىفىو،يمح!را1%شا)إةرءن؟نولو،ا)ةدياس

.4*هةالم!

ابهمرتثنأ!ج!أنإثذء"ى)إسو،!ناههسإء"دء4ال!اا4أصهةاهىتلاث

-روجومعْ!ا:أةنأ،و*ضفىعبمالإا1هـذءنبماَ-رويئاأر!ةد،ف!كذ

.فيونيمواااز!جاأعاهااطز؟4"!ةأتك11ةء)اةرأههذفى-يينأ:!مرأءنأس-و

الئحاةعلى"ذاهبءةمببرث-ت-ا-.ا)ء+رشط-!انبىأاْىر!نارأ!د)

.،)2"مذبةةد!زةءلىأرزإطأأو11ؤنالاهمءىادوءن،:امّولا

تعقيبو.أسا:يةاو.4الإيجا:تينإ:ا-إءتيهس؟:وثارآءارأ؟

4،)13ةاه)ا"رتسذلاةةلتةوالذىإبرداءلى!نىبنا crيمقيهأبن-ررقيبو

ادةطاتإويرمبهلاذعامدأا"بردْفيةديرىاطرأن؟،ضآأدابراءل

ءاممةارغإواطيالوا!فوات

،t()أفياَوالقبح!طأباأسه".4أا)ةراءةهـذ.يصفي!4ْالزجأجاأه

5عذلكأه(يئالدفىبا!طأةوصة!انة-4علىوأسرف

193!االعةابرأجع(1)

.47121دهـم!االبر)2(

.7813يحيشلابنالمة!لشرخ31(

.283صالمعافى)براز)4(

.)2(رقمورقة-تةصهبر111طةظهِن)اقر2ءهافى)5(
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يثبدا!عتدلالهةساديىينوالزصأجءلبردازىالرالةرزر.برىأوهد

.،اأياَةو-أتهقيجبرالزاءلىءة+-بؤ(ىاةث!را))كوعذ(بإالاهنمأعلفولاا

iنأوأرادعايممزأدإل)أ.ءهـرت!ن-ذوحمذافهؤإاةءمراءط+4ابنأه

!ولوصفء-اناانولكل-31(إ"قا4صنا"نضهآأفردهـ!يت!ةإ-ف

."أ3(لهبطتلإقلا4ءةقهث-4--ارةةنهوأع!-!ابئ

أتضحهفاإين-إربمحاةراءةاذه5ءنالزكأمةسىءوةفرأثءاوةد

.51،أ-رىبارةأدةا-اواالإجأزة!بنو،(أ،تارة

يازكربوأ!اوأ--ج--)!غطأ!اولءلى!ازوابةةدأحموةءيىن1أما

اقياصباهـاييد-ألحماعاإ.دأةأأإلىاةو:أصا!(6)اَيضأأ!ثرواإمفهر!51ا4ةر1

،؟ثةوو))!اص،يه!دهحماع511إن5:نإو-+!أقالاو!ذ،لكذأن!وكلابما

ذلاث!-اطأنعنفير!3:يرأهرباأ:ررارفىءنهورد)ةد-حماعااامأ

.اهمرج،8(إبىأ"رأاث"راءن4ضخه4:فياعاأوردثم-،)7(ورةمرة

ءطت-وازفى!نايموةارأىيد-ؤاةثرأءنءت!دد!ا-51شهوو،تاك

.ز!3أءةةرفىا-اطاو5؟ةضالخاإعادةدونابرروراإصهرءلىهرا)ظا

)1(

(Y)

)س!.(

)4(

)0(

06)

)71

)8(

275ءص!أ)شاطبيةشوحشاكلدةلالىالمهافىبراز)رابمح

.58131!دمطاال!ر

.31951إقالهارلمصدا

.57131دجمطاواد!ر7813لمةصلاثرح

.111142فاا)-؟ثظر؟أ

.4!2صشاء4لابىالمعاقْ)برازرا-خ

.إمد!الما47121إ)+!ررأ-ع

بق.ال!اإصدرا
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نأفعل؟الثفواهدابضا!بأووينا-!مرإ/ته"لاتاءةدادولا

له:إةوشلاتأ)تأو"ذهءلىنإو-15أعةبوةد،،)أنصافال!فىرى1.هالأ.

."،2(حةالةصاءدقا.كل!مأ!ك!رجالذىأتأوت(سماأأهـذالىأتةاتأولا"

،)!(أ)-فى-ىيقإهاراعنإت*!بإبهتت-رفألرةىن!ء5114رأ::اوةد

،(">مَا)يمرا!ر2نامنتينأل!ءسءوةفعلىتهةبالرازى"في!غررأتءا!

،أ.هـإآ!دأدتة-لكoأذب!ددوثت

يهيروة؟حمزذةةراهمنأحوةييناءوأفي!يؤىاله-وأ)ةهاصأنءلى

.?ان،5(أ!و

ب-ينازهقيه؟ءإيماوءةهت،ة51أةرا"ذ.ةأ)ةحا-!تآو)توو-تا

12ةتجاه4او،"يماالاءرأبو!4الاَية!لالينامهبآنه؟،!اءإي!ا

!ا"بو5هالا!ابنوأن،)ا.ءس"يين*حوأه5فىاحتاالزتثمرىألن

"الد.وشوى)!؟هماافريتامن"-4الةصثهـذهفىاطمبفالرأى

-4،اأفصأفىنارواء2هـ!ءذ-لملافءلاةءرجأ،ليةو4ةأ:إ-مدعن

نأ-ان"عنوءى،سب!4ةاهقـرص!صرى511!!التأك"سب!ذأفأيم!

1)ةرأن4)ةإل!":اةرإهاياز!رأةو-!ولكاأفيصاء4ا4لمفىإةرأناأ-لوب

ذال!يرلأستاارأىلتو-ةالكوبمذ-،الإطلاقااء!14ال!رب)أيمهااة!خ

،4اةصهأهـذهفى-ن.عهاس

ب!-ذ.مح!3ءإءمر،ينأءلىإ""لى،ختاىإخمة.ب4كاذلاث-وبمت3

+..اصممميـحاو!لىثرإلشحرءنالواةرةلأدلةاعنما!3ءروإ،4ا)تاتصعدةاقاا

.هجبط527ص(56)لة،صأ1(1)

.,12tvحمط?،البحرا(2)

(r)(ال!ق!فباب)-الحا-بفياكاة"ءلىالرءىحثتدا-خ.

.(الظءسورة)31391الرازىا!خراة-لميرأ.فار)4(

.481أ2إحمبطاأب!را)5(
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ءإيمءوماذا...اصمو.ه-ونإ!ااْ-ا.؟اءةأةراهـذهأبمازوالوء)جممفاذا

اإةصوصبميعآشهلصسهـثم3عدقاوءدلوااهـدالفوءنلواردبااوسلمىلو

6ضرالى-قلإلةوةعةيروأ-ثربمأوذ!ثيرين-5ةه!"لوبمو.-.ةدإراكىا

يدضلأنالثواهـدمنلاواردتآحء3-قي4ءيىتف؟تمنهـنالاثها

ولرءوها.-.أ-.""4أا.ةاقرأهـذهايررحوأندونصسغ!يئدرجوإقىإءدةأفئ

يمده!ثواهـد11هـذهلإدخاجم!نولو.--)51!ان."ساف؟أ)صفاتإمثصع11

إلىئرتاجأ،فة1إناةاوآ...ذيرالمها!ملالغ-ناإذن...-(ءاَد"ا5َالةإعدة

!ذهـفىمجدثولن،ءدثأذلاثءنثإ!آواعن-..ا)ةةه+يىصى?ن

نءردالواخبملهتثة!عداالة-خ-بأن،وصسدثلذىاوص.ءالف(لذبا4صاةأ

ا)*صبي!.!ا)-بمو...نةو-صا!وةا*مابمت)إصةهحهـ-ذاوء:ل-،!!أدهدأ)ثفو

:ءهـانأبىلألراإلةامهـذأفىو-*--ى-ولونتة؟وبءم-5ءئاهبء!أ!)إ

ألتونج"قا.ولىواقه-"أملة-افى!فيلاوأ:!هرةانساةلإةويخاكلت*.دنا"و)مم!

(2)

وأدبه!رافتحاةينالمتطَمياء

هكام11ياءبمسر؟صرخىء(أ.تموءا.،!سخمأناءا):ا!ت!أقال

4يى.*ةقرأهوص-إه!نوإ)ةااةهـاءاءنويخرهماوالأصش!زةةراءةفى

العالاءأةطابحمه،1-يثإلانةفىتو؟-ق!اإلى4لإصاة!))ثقةءامبمالْوقهو

..!؟بمإلىبأنآهاجم!ا-*تزاقاأ-بىيربوعقي*لةءن

511-لىالأءإبث"رفىوووود!االاة-4هـذها!رادالطاهروىوهد

.الذبافى)1،أنابغةوا

هوآفاةراءةأهـذههـناةءاةاوفالدةهق))توثيقهـذاكل!3و

iا?/هالم!يطالهعربمرا(1)
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لا!15رزف!11و،(14ة.ادلراو،،3(لا-ناو.بم2!فأةإاةهـامور5،(11رن!ل!ا

ؤذرد131:الوقاو،(")-وذثف!و.،()8!لواو،)7(ارزإطاو،61(هـ،اال؟رو

،(1.رلةصذو

رأيه!وفيبةهة؟قالثفاطولكن-الدلاهبدلوهـفىأدلى)،أ*رى-6!

.ثْتإن4إ)دأر-،غرت.%دفاعآاإ*رىءنداخيرصىافيخأنءير

51ا"ةوثاز!رأبىن5ذآءأ-و!جهـآ-وأءةاةراءذهافىتثسى1و-4وةد

للآمخلباشاهـدأأ!وأْبت،الزءثمر!.ت!ةب-ين-:انآبويةول؟

جمفالبصرءن4لة)فومنلزكأثمرمم!اصكايد-لىافبأذءاوولميمن،أ)"-ل

رأى-!نأْو.قو--انأ.لىءنأدقكانيثاء"أباإو،ءل.".ينواك.!ص

.ؤيماوردإفاالأربموزةودجمراله!نرأىهداالمف

)إ-:!4-دأهتج!ر!كلذهإص"فثنأ?صباثر-أؤةدبرىإبماءإءةاإإوأ21!

؟لى:*ءمريمو-ءاحيب،توأ؟ك!ه..فىوالأش!و-الويهأبن-يهبو3رتُذثم

ادَح!40القراءة"ذ.

وهو.-لإ!از!واالإ.!رإفيإتأر-خأةرأهأياز!رأبادأثةاوةد

.إقالساإصدر1(1)

.إ!درا.ةس2()

206/اداليمـىاشأث"خا"اشجة)3(

51914ديطاسواله(4)

1306يساشميخا4وحايف4)9/لمهأبمراو93ا!2ا"ضإ115

2106!حيثسالعص(6)

15914والب!ر2/06إسإشبخا04حاث7(ؤ

15941أ:!روا.لاةراءاقر7نامعافى)8(

/941هالمحيطالي!و)9!

41لمبىاو21892سثلأأ(01) o11
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إررض!ازءإة،س"ءودثم...أةلم-اءةاءذه!ىبمرفحلأؤ...يب!!وزف

-4!ءسؤيةلمء!شعةإن!ا3اثهراءنرلما:أ!عصنإلوبروه

كنمعنإةإءمإإنؤ:إتوإالض-اةإ.؟رءلى-لهإتبىأتصقيبأء.قوقد

ا،ةهرقرل!515114كسر%بماز!ها،اءلرءابنصرفوأالا

نأيرى-ءثا"إنأفىالأذارىأنجارأىشوأبماعثرأ!"ىْعة

إقةا!ااإقصستاجالذىا،ةامدهذالىةبخجايةرومنار!خ،)طصرووايئ

..))فى!صط"ءنلهاالمج!أووةا"!زةوءركةأءه!ر-ثا(مناءاءا-ركةإين

!ةأهبمهلة4لفتوهى

4إةراوهد،ذلاثبم(إحاتا)!4فى-اءاك؟مإاء!-سأنءلط

يمثفة.يمهـيماإ6ناةرأفاوردتإفماااصحإوأبميعفىإملاهأفيصر؟!ةرا

أةوالرداهت)ة.اهنjو-صةذلاىية!د!-ق

إفايا):-"الم!ةولهلثAصاه5ا1لىحءمريه-الوبنا-و-ء4ذكرتوةد

اَ.اتص!افيأجهوللثوبمذ(ءهناار!ب

1)ة:لمية):ه:4ةااهاقي-راتأثرفىإفالاوهذأ،ءت+4س"ةةأ!اةرإأنم-وء"ل

ءلمهافهصلىالر-ولءفءمْ!ااواردأساس:)حفىءالمحا،إقراءذأأض?أر-ين

)يمقو،"بمإال!4إفى-أحوالهلاءءنصروفيأأ+ةترقأطالهـ!ا،3وسلم

مماإقياولا،أىلارةيمأمجالولا*4ء"يمه؟ق!اءباةرألأن،الوارداقإمافـا

."اإ"رأوجو.ءلى

نأاةالن!ءلىن15!هـف:إتوآاتءاةاةتمومن!:تيةاخم!ااوفى

ب!اأر4.0سهءأء-ؤر!!و..هبادلراوخ)"ةأاوهةصو،اءةالةراهذهبموايم

يدولعا-أشإإلأاقه!ابمنءرفا!زةإةرأوا،الز"إت!زة

.ءهـاناوأ

http://kotob.has.it



-173-

(3)

تينالهمزومحفيئممة

ةر،5!-(!!روااط.!.(عصيمدونئمةاْءح!موبم"إفا):-*الىمال

اة-ةيقا)يمن..+ات!موروا-:"4ا/اةواه"نبم!رةور!زب!نأ!8إتقيق

وهـن،أثذوذاولا-نوصفلأوهـباو!ذا،.إ.!سىأالمذ!بءحيمآةا-مبلا

.إ)صماعءلىءة!ور)نه:ظلءن!مثلطف

لْا-كامبئإ!.ضةلمإ"اوأ،ا!هز-!نفةيقفى-ىأنرأىفاذ!وةد

jai."اءر.ة%صمالاحأفى(ل!لاد-ا)ء!ىإ؟تاو،ب!ن11اةواء!نز!هأ

اهر-ا!عاأده5ة-يراتاةاأثم،تميم/ى4)رزوه!.اداهزبفيإثنافأدةزيا

.اطد-5"يةالافوالدرا-اتصوءفى

(4)

لههاأمثاو(ةوله.)و(إؤدهْ)لها?ناؤس!ان

-(اثكإثؤدةارتجةماتأ.نهإن"نةابأحلأ1ادلوءب):-نالىقال

،(-أنمو.!له.ها.ولى؟ولها:وبملءزوقال

أية،ءلتئرأبمفىواردttة،أ-:ه:4أاءات!أةرافىا!اء)سكاـنهبما

"نةصل!،اطلمصال!ربعنرةءأهوصي:"4)فةوهو،اءةةرءنيربمأو

ألرأفىءو!فمماوتةوااة-اةاو)حن!،.ةراءاتهاْءلفىكلاايهراآتا!رأ

أكلط.اإإصفهج!أ)زاهـودقأذأء..و)اتشماىء

دوةاهة!ر..والإ-ازةرن!ال!!!نأتفىآتت(ر-حاءأفرإو!وهذأ

تهأأءإةراإ*ض.تمأى+فىةإ:هـسأهلابم!"ازحناَا-ياتنزعاءلأ!وا4قيذقيا

3صفياو،اهـدإثفوأا-ترامو،أردلوأا-.إعصتيموفيفياأةوء4ء-لمثركاا!

جم!.احو1ا!ر؟ساإ"ن؟نها
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أبىصروءنمنةولةنااإيى؟!براءةأنوز؟،نس!هابىأ-"!ءبإكاأرو

-...الة-وفىوإمام،)دنةخسأو،ويمبىءوءر25-ذلكو--ب!ا-ا"لإهابئأ

!وصبءةهللغةفىجاء؟نالإيأنفىعداا1روىو

بى،العرالل!نفىالوأردةاللنةهـذهيمرواأنإ:-اة-اغةءيمة

أق!41أةيااءإتراةlفىو !ابلثىءاذ5نإ.يم))يمرأةر6ن

(5)

أالعدةإشباع

بم.)ي!ع!إت!وىالناسهنأةئدةفا-ءل):ءبالىمال

ا"هزةإ*ديا.ءغالدتتو-ى()أفثدةءقيمسرةا)::احيا،ميفيااةر

ءنوءيرهما،4تيروا)حىدىفىهـثاما51قرذلاثوبم-(أة:يىة)فتهطق

ا)ن!اةو)-؟ن،ارررباصد4مهروة4)رزالإث.إحأنعلى،صةيراءالةر

.اءشهو!لةا!راءةأهـذهءلى?لونو،نطاطاءرضذلكإكلنإولضر

،ا؟زرىا!نوءض!3..هاءةا)ةر!ذهعنإ*لاءإدفاحاءبنىوةلمد

المحيط!)إب!رفىحيانوأبرو

ءبمددةا.اتةرءاءتوبمااإمربأ;1ءورةءث2لفةالإث"اجأنعل

،ا)ضموءةا"هزةإفه:اعإ(ا)ةا-ةكنداريمدعهأورأاطصىنةراءةثل

-؟نه.د)ءوالدال4صث.اعيا(.-لمةهينإ-اكونه:ذَإتاك)ورشوتراءب

لدذو"ىحسرةااإسباعإ(يصبروتتقىءقإنهأبم:يرابناءةةروبم!أإث

.(قىقي)،!أياء!ا

نءيمثيرلهاوا-شج،بمهيربئاةتراهوجهحينخالو-4أعندروفه

ئ!..aAflبى)وررا)ثصرإ
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)6(

ةيماا!ياردةإةرا.اتإبارزتوةد(انا-ا-رهـذأنإن):ت!الىقال

-تث(إن)صلفىأطللأفتاو)توةد،أ-ص؟تة؟قراءات"اق

ترةحأو.ءهأيئأا؟زتةصبأو،اطنجروشفعالاءمت!صبإخماظو)

-!أ.ينالجزأ

ؤقيلمة:ءااانوأ)تو-ناو،ء!ءددةد-وو4فيو(إن)ءه!لتوتةا؟

دادالدبمتورالأ-تاذأظرفىظ!:!ة"آ-4وص،الثة!لةمنوتفة"

جم!.يعةوب

!رأحيث،يةالاَذه5لْىالواردة411رأءأتمنأةحاةاموةفووفصت

إن!م0اخت!فخ،اءأةرا-اشلفلأباوقرأ،ا+لمرهابنوصرأةولياء!ا

اإة-طرءنو؟ن-الإ!؟نإفيةكاوتكل،(ان)"نالنوندتثلىفى

...5؟اتهـي!التو)يمن...--ن.قبولوصرالىإءةةرة))نحايعْة:لأن

فىيردهـاواءةاةراهـذه-ميماوالزجاج،الهلاهبنوصر101ت*هزا.لهرفا

امة.0حةصرا

(،)إنءنا)دنونلىْحوإ(انهـذإك.)أ)تضفيفة51ةرجيه-وته!روز

نإ)يد)اةمفدة51اةرةاة-اإب!ضذكار!ءضه!ود،رقةأةااالاماتووص

ا-تةادأا)!ر6نءنلي-صَنهاأ!!وأ-ين()ن\منإ.ءوندبؤث!د(هـذآن

.براءاء3و!،لةاص-ااإ"ضالىأس!وهاءزورةءد.-ول!4أقوالالى

فأأم!و!،سهددةءيه-ظوةه"،4علإءقبتو،يهبىس"رأىصتعرو

الله-رحمه-يه-ييوإن:لنكلو1)*لهـ44لدةيةافؤص!4أأ؟،بملالمر

فأ-از،4تا-بالاةراءاتو))ءدءيمإمصا.دةامر!ف4الآثهـذه"قوةف
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؟ظوفى،اجاوراءةةروهىيدإ"ثدااجاز!،حىةصا.ةةرو!مىفاتخةا

قين.اهالقرءلمااةماهقهاذبموإنما4ا*تابرذكرمأطا)كن

خائويهبن)علىءأخذ4وةت4،ءليوءقيتةيه-الوابن!أحمىءرضىت؟

كهنوء!ن.كناةرقإلىآخ-كنالألىوحمسن04لا:ا/"إ:ادة4فيأن؟

بى.االصوالىتوىفىيرإماا

قأوؤيه،4ءليوءةهت،ا"إنأ!غ!بلى؟هارىالأبنارأىتاو)تو

أ-!قارهالذىاىالرفيمف-صبالمفهـسىا)5وهـو-نبارىالأابن

التأوبلإلى؟(-يثاطلميلعلىءأضت4وفي-أ!دبنواطلميل-":ويه

أكة*يد،)رأدةع!دالاكأإتإكنيةصلأن-قهوكانأقاعدةااطرأدبةية

ؤصافال!ءنيا؟!س،عامجهإوأ!ما+ألأ-لملاةةأوليللأنمذيرالمهالعفتوا

نااطدتثا،!جيإسبمةإ...برالةطالزمنفىصكالةءساد.ةإسأن

الحاءمر.ارمن

وأوردت6ةقيعأىو)اثفإ-يوطأىاإكنأءاةرأءنيةألروأاختلافودت

ذأ5فى-4--ا.ةطاَوقأا):وطىأنو!:4،ءلميهوعة:ت(ا!مع)أص

ومثل.(اؤمضاَسة3أنءشاتد)إثث!ورا!مثطدافىإ-لافأء!ا!،إةصا

الممصألة-ذه5فىفى11!-ارأ!اْنإلى!يئبلو...ييما-لممز؟ةيين11ءواضتلإف

.51الافررأىمزأر-خكان

اةر6نافىارزلمطاايةبروةرأ-:شاءإ.4وءة:تةتمإ.4بنارأىوءرصت

صدودبراطلذلاثوص-..اعتااقهر!ىك،4عاإلى15واس"د"ايمريم

.--يصخا4:5دات4أص!"فىدوىا،2-هولوكا-:ء+4،ابنالإمامتمَولكأ

هءإيةإهرالىت!مم!و-4ولادالاوا-د-رفظيم))5اةرأنأفى-ديو3و

نأاكئابإءرالْاصلفىأنيرى،ا"داهاضليول!ار:ففأكأك1و!ة

يمهـص،)و-رأ-و.ص:آرة*أ-الأ-و-ألاس!ج!فىالدوامءلىا*اف"يمون
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ةاهالضه!هذتدتؤهلأصج!هللهـووهو،لأصا-ا-رفجأ?لإلألا--

ا.أؤرءءنيمفدو

،اكصءلىءاحظ4وةء..علإ"وءةهت،يهإشابنرأىوءرضت

المحففة،(أن)لإصطجوارينايموةاإلىةفب،النةصاهاءترءيث

كلحفىءاجاهذلاثءلوالد)"ل...ونيكليزلاأغمأ)جملأوأ:جمأكأ!امروفوأ

.ثام5بنلايبالاوءرزفه،ا)4ءإنو!--اب،ا"وامع

نأ4وفي...علإ"وءقهت،21ءطالهحرفى-لميانابىرأىوبتاو)ت

نهارىلْاأبنأهـارذلاثوبم..)أث"رفىلاإ(إن-ذفاءم)صسيزلانصاباأ

ا"ثروأالسهرفىذلكأبماز-يثمالكبنادلكوبم،لوالخأ)ب:و؟ضلاظ

.ا)ث!ر-فا):هوىيثباطدء-تدلابمه"اَ

اكئلزوم)-نجسبافا-لك،جماعةوابناوراربردىروايةوءرصت

أس-ق4المةهـذهكاأتوربما.الأص.لة4العراة.ا"لم!اإلى(واحدةصالة

اطروتهإى511--"رأقاأأ-غامن

-وبمي!اَ-"مْونيدبئثد("ذانالت)قراءة-4ثوظرس،بنااْنءلى

الة!ياءىالإءرابأنيرىو،يرؤين(ذا)إن!وكةا4إ.كاهابأيةءحتتةق

.الأ-والبم-خفى(ناهـذا)ة.ةإل،تأ!ةإاقلىفالألزوم!ةتهىةيما

لهأةوايه!لو،ءقتدرخهيرإ-اط،الةضيةإ!-م!4ةإءثامبئاأها

ةراحمصوااطة:فة(عا))أعأوالوث"تاو.+.بجما!أإلىءوتد!صءلاب!اة

إت!و،اجورررأىوهو،-داْالمبض!ءلتدخللاإتداءالالامأتويرى

!ذه.-دء؟?هيةابنالإهامرأىذكرثم...4ةتيخا)فبهف!مكان

أعرابه(ءنافصحمبأيأمفردهكاناذاإئنىابناء)أنفىوتتا-ص،القراءة

يةقيبنأاضءتراأوردثم..2ةا""اااق-ذءن-داوءيرلذللثتةطندوة

(زاعلدا-29)
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اطط(اوالا-نزعممنءلاكافىالردأررد...؟عايهوالردأة-4على

إ!ت.اكتابةفى

اضطئواتداةالن!ان"يرىءصمافىإبرا!هيمالمرحوماستازناان؟

ء"،.أح!بهضفىا)"ربتغليطءلىواهقيرثم،ي!4و-دو،اباباءذاةام

لالراص01لأ-باذو،5إكاص4ا--فيسا-ا:تاد!ثهـذايةنماوفى

.لأوة:اءواالوظءة.!عززمنفىلاةاريخ"سجلغا

مأة.3اعلاوةأسرتدافاةابةضأن"ةيهكرتذإتقيبزلأثجتوهز

الىةعةراءةحرواأ5،انبمىا)"-ثوبا،بممالإ:قااطدوجاوزوا

-صا،لكذ3صب))ةا.ةةروا؟رقَآ؟ةآءنهيئهصوهاا5بمواوه،"لاَافى

؟وقمو4-بصة.اةرن!هاء*أنح!،-4اءسإكلهـاورد!جاألز!و!ا!ا

إوصح111!مرحإلىير-حالإهـص!رذا5فى)ا-ببوأهلط...4إءةاصب!ا

داكواهلة!مضاهازإذأ..لا-خةصاهواأ.ءثافىايفهـةوأنة:لاقاءدةا

الإأ-كاـرفىا-ذوا،يما)يمرالةر6نوءن،وا)نزإثهراهنالهدتدة

لافةفا..ثىءا)"لم!فالىئجا،ةءنهـذاو)؟س..ءأمنيفاوا!!وم،وأكص"هف

ا)ملم،منباخه!ءا!وفىأوإصرىأءاجاطيأنءنأو-حا)مرية

ءإيم.علمذىكلرقوةل

بم)7

ادضايةينبينالةصهل

هم(شركاؤ!لاداوةةلأثمر!ينامقح.؟ير)ينزذلاقوبم):تم!لىتال

،معواقىة4سىسقراءةوهلى،ا:ضايةثنابينا)ة!لإعامصابنقراءا
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نء4امارشاهـوقفوتفوأ-الله5امح!م-الما"أةات"اةاهـنا:"لةءأ؟نوا

،والا-ن)كا(،إص*ف)2(وأ،لة:خ)1(اإها4وةوص،؟4صلأرا!يةالاَ!ذه

اىاارذولةاإصةاتأمن!"الاثهاأ-رإلى000وا)ثذوذ)5(،الردأء415(و

يم.ا)-؟رأ)ةرأنمن-*4ادةاه)ةر.أالصةوها

فلاصافىدارو)الدينمرينالمفواو)"ك،ال!-اة!ؤلاهاقولماذا

!ن؟افحوإ

فيالمةسءنوع"يرأ،الىءاةإ"ضان:لأتوواطة"قةلا*قآو)أم!اة

-صطدمالتىيةالت-والةواءدهنوءدلوا،اتاهالةر.بءاإلمطوي!وا

ناحية:يا-يعينءنذلكاْيدوةد،ءالكابئالإمام-ءن!ما)قراءاتإ

8,Al511،عونا-ية،،ت.

ءاءرابنةرا/ةفىاما*نامن4-؟هوقي:4الىاقتوّاننىءنوبالرءم

-"بؤا...با)ذاتيه-؟:وإلى!يرشالءاالاغإمبمأصإأبردقاأالا

ذلك؟

وضع-ديث،ا)؟."ابفى-ييويه-دتث...ة:4)ا-"ب؟نر؟ا

ة2ا)ةربايهمرخاو)ناأ-هـ"يئأةاهاةرأب!ذ.طدم-ءألتىافوت"اا!ةاءدة

السلفية.ص41/32إبضدادىالادبيةخزاثلاظرا(1)

19ص7-(الةر7ن،-؟مالجاءع))اقرطي-"سيرءثلارابمع)3(

14922ح!انلالىالمحمطالب!رنةسر.ظروا،أدمم!بدارروع

.مدها.فا1179الفر6نلا!كا!ا؟ظر))ءامع)3(

237ص31%(القرأنتفيرفىاليانبرع)مىالطبرتةصير(،)

.وتبيرطبحبهدها-؟ا02ءعى8-يق))-اإصدر51()
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4!أ4الم!ارصإة*و-4إ)أقاءدةاوصح4-ةثءمار!124عارشحمبئ)،نة-13

...!اتاهوأ)ةريهيص،.و)قادادناةابمفى-لتدأنيةالآهـذه!قو؟ن

ا.رى،نقيإتال!ةولوالأوانأتةوإهدءصأخرةتنى-اءأةجم!رةاحكو!

واص-4دلالةتدلوهـذا...أسهم-جمحأن!اا5فى!ةإكلوش"ت!!تبردا-ةءا

ز54شير،ضهدبم4الن!وتاءدأةواخأههـوفىاح!ا-اللهر!4-س؟.ويهأنعلى

"طمبمااإوهوق4أ-ب!تاالتاقراءاهـن.تكالو-كا،؟:4اةرأأاءاتأةرا

فين.إ:ضااإ!ن)ةصلر!ءاصنأةر)ءة،!-هاء-ةاةرفى))شأنو5!،4))ثة

ءاالفرياز!رابىءيصا،وةفندير))ةبينوإىإاد*يكلولذا5أنعلى

يهسيهوأن-ثنفى...4يرالههـر4رص1،15ةفءويةلآا"ذهءنوةف-ثث

..!ا.اةرايا3رزابى-يا!ءنا:قوأ5اْذيم.انة،ضةا.زلىءارص!ا

اوزار.تاما!ة-ل.أنيخبكىاء-!اف.اب!اةىالأمور؟!حصلاوا

وزروازرةشرولا...الاَ-رءلىحم!همأأ!ور،ل!...تداهصنهتءا

ذهـ3مادم-4ا)،،إةاءدةإوصعلصاهر؟أنىا"ادا"ااة-هـةوأ-اضرى

ا!االمواعانمنءوعاناىةلىنةسهااةراءةاثذكراندون...))ةراهة

ضرمنء+راولنبما-أم!لمة؟-نهة!.اأفرأأما...أ)يم.ةاب!ى12علإاطلمهت

يربمرافيان:تةولا؟زرثَابنأنخير-ا)هـسج.ا)مأ"نةاهاةرا!ذه

...ية11-55اء-أةراةىءذهعأ"نءنأوليمانة،ذاكة*لاذىاو5إطبرىا

-الزهانهنةرنفيحوبرى611+نأس:قاءعانالةلمإن:-ةولءة-قأةوا

اةءإهوسواه،عه"ا?مرءلىاطمنا"بباةتحةةد"9""نيمنما3و

و5هنتحه5او...الهراء4رتاو...ا)مابرىةت*"آدن13إنذال!بهد

4"ا-اا.ةإةراهـذهةلىاط*ناان!""إتاوكل...وذال!ذا5"نأغبف

لأعر.ا*؟-قا...برل.كلدبمءلم!لجبالأاةإهـاا--ة،اة":وقةت-ةصبحأ
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؟إنالإازعأوةيمم"ة!مركأندون...أ):ا-ةينإهضعهدمألو!اَبهون

إ!نءنطلإااثأ-هـ4لاالذىأ)يمرتما)ةرأدءنوالد!اح*-.بهو!ةا،/اقه

!/.د"-يم-يمنءلم!تيؤ-،4!ةءنءلاو"-تد

هـذهفىاماورناعلىيةواآ-االأ-لاءلىا+ا)5منأَ!ثيرأنلهتؤ-!و،1

افاأ4تا"*وااءداةوأ)فشكل،الأض!إلا.)ثىلا..،4إدكا4العمه:*ثةأهاةرا

ت!ف-ثث،ظلو-4أ.نالإهام:هـؤلاءءنوكان...م3/أ-د15ووص"و

ا+ةأةرايئإقولم،اطط!أنهوأإةارىءاوت!م..لا،ح!أةةااءةءذهـ))ةر

بناو5ةا5اةارىءأأنحو...ء!-44سهْاءةاةراأنح....4أ)صءاءن

ا!رةمأةدهـ2و،صدأاءاةراأءلى،!امص

نإ:لمقرلو،..):ررداإةاهاةرJهـذهصف))*ع!برىأ"ةاءاباأتورأ

بم!رأعانصالأيةءلماة!و-...امف"راةمرورةفىالايمونلاأءةإ!ا

نءاءتدالاثربمأ4ةاْ!...خ!اة*ا2!ث!ةالذىذلا!ا،خالوةبنامناأافىا

،4ءليناوبم...دى.*يةاء-ةراغاء)صهفلما-صة!االذىرى%!لأابنا

و"!دلو!ا،لاقرأنوفيص"وهـا"د!اءةوا!وايهرأنأبمح))تاةوءلى

إصمريمأال!ر2نوهو،الو-ودفىعربىضاْءلفىا)-عاع؟وردء-؟

الإءاءءأم!اإاءن.اَوأ!ها"..ابالاءأبلأءرا"نالمىحماعيهتدونفجممة

جاب)ثىءهـذاان...أ)حلأريمالةرأنءننهإتمدوولا

يف"!51فى-ولونةت؟إةسر-!قأشيخ-اطبرىام!لإكلااالىأذهـب!!نو

للاْل!فذلاثءير4ءةأتماأبهةا،ا!*"4"ا!بااءةاةراءذهءن4ةةءفى

يد.)ثدأ

أذينااك-اةإلىالاومفيوبم4،لاشاظجماتي"اَإقاصحأاينو!توسط

...اءةأ)ةرهت5أص*ةونأ)ذت!ت-إطف."أيرغ،مرءاإنأ!اهةرا-ماءو
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لام-ءث،إةإعحأإنامن4و-صاةدؤ!ةعثرأن13شاهة1.اأنءلى

ا*)ي!.اأةةدأما)25ووجه،اب!هح

-يث،نبرافىه4ءأ"ةاءةراةأذه25أهن!هةإ(ا)زكأثسىاقهبار!أما

ذالاءلى!لمهكىوا8؟رpyبناءنقالثم...)-صما""/1ووصفيا،ردهـأ

رءةرأولو-)"إهبا01بم.ةو(م!:مر؟3)ا-فالمصإءضفىرأقأنه

."أا(الار-كابهـذاءنءندو-"ذ)كفىلو-د.-.أمثركاءواا،ولاد

لمهاولاو!ذ.دمحكل"ده:0.4اءةزرا.إؤ))زكأثسىأمرءن؟نءاذال!

أإ:يربنا!رح!:درىال!أ)ةاةىأء؟الءن،!رهفىيرديمدهن0عا"4الله

الةذوبم،()3،الءثثافمن.تصافلاا)يمأةابهتابمفىهـب!683ت)

وءيرهم،إفياساج511فىإئإا)شرواططب،ط20اأ:!رأفى-يانإواف!

يم.إيمرالا!ر6نالخهـإ!ينأ*!اها-ذاقءن!ةير

...-يانبىوا،المنيربئا؟4لفاءلبمهمأءلا511أرمىأنئ4اْو!تت

ءحءفقيما-صفةأاة!مدىأءلىالهاصللأصتاذأرأتت.ئأيخر

نأيص-ماحلمازتثسىاءلىلارد-صدىءن!وة:ة:ةولأزتثسىا

الةصلة.4ج!ء+ورا،*م11منبر:اهدءاءربناةاهةرءن4!هيهةض

،،31،ءاءربناا.ةةرفى؟4ةاةررولباثناِةاةصاا!ن

(!825ت)!ءمثرلاز-(لثزلتا!"ا-ءنفافها-عا)بمحار(1)

.بولاق1)ةا؟يةاط:"4ا-ivyصا-

.إولاق!ء4فى؟ثافا)ئةسيرشهبماعهـطهو2()

مقالهففيها04صءثسإعاالساأ!زءا-إديةامراإفةأجمع!صلمةرأ-ع)3(

93ص)ناصفا!مدىاءلىا-؟بيراالأسضاذ(والض!اة51اةراإين)بهنوان

.(*دهافا
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...اإتثوت)و*مءنإثاهدأزثمرىأ!مأ!ةضا)رود:أتولو

...بماممرإ))ةرأنوهـو،أةيرإ-اتدرأءلىفىو)يم.نه،ء-باإسء-وتا

نحافاللهكأ-بنلا5)إبراهيمسورةفىا)-إفف!!ا.ةةرفىذالم!بماه

أ؟اجأءرةد(رسله)لىإ(تاف)ءلالفااءم04إضاإ(ر-لمهوعده

.(وعده)وهـو!ط"،4إا،ة*رلإاة!لا

ءلةير!نيةا!اةابينلصاةا4ؤهء-ا،يخاأكرااتشا6-هـءنأهـدةاك!نانإئ!

ةينالمضاإثيناةصلوةداةو؟اوإذ"ةلا!اءا3شا1ثةفى-لأد5فىو،؟ءلة

لافي!فا(ا-تلمث-اقه:اءإنءلإمَ!و)بالهرا:"ضةولفىجلة11

و!ىلم:عايهالله!لىزولهمحغارى)51صع"بمفىو-اء-،أس،ل))(11اةرد

إ؟ارإ)ةش1فىؤ!لا-يث(صا-!أ2،-لى-بارcوأ.كمؤ،لى)

اص.يرأمنهايوفياصدراةةصل،ىاإتاصهيرإءن4ةتءا!حة،وروأبرر

ةةسهوابررورأ؟ارإ!ناؤصيوم31ذأ5ءنبمثروأ،أز)م(،1؟وأولى

"نبم؟يرفىشى؟واردإة!رافىةا)ةصل-(،)إجم!-افىما-؟هءلى

افيصلأوءن!ا،بهإة،ولاإاةصلأنماء.،ءة"ددةرصوءلطو..اهـدأشوا

تسافالإ-بصاقالكا"و"!ا...ورو)برر11؟ارل)افيصوء!ا،جلةبا

ءثلإتةورا11-*مفى"معلمأ4أزهمءنوأما":جممرينالمةءلء"ةيها

ءلمق!5وهو،كلث؟ت55اا)قوذه5-تدأوءن(ةافنهلأ"ع!"ولةلا

راصاَ-أوأمةولو-اهربأبهضءناءمازأ"ذاالىأةلرو،ا-ءاقاا)نفى

بةا)م!اءنإ"ى-إأة؟توةءمن؟فة،)يى،-حالنثرفىلمهاسفهأنه

.دءثق!ع25إه2ثر511ات5ا)ةرافىالذسراءح(1)

25512و)انشر،217صالمصراةضلا.)تحافنظرا)2(

255ص2ءا)"مثر)3(

(أدى)اةهلياةصل5(در!أ)فباد،ىأءذته)1)-؟سافى-3)4(

3/33تهيشبئابمحرا-ولصلمجرواا!ماراإ!ن
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؟كلتوْ،ةو"مبرطلفةد،و-ا4عاتاللهصلىا"وىعنطقلاية!ن

.ء)1(اءدولته،ا،*ارمرءنسالمةتهاهتر

إلىجةح-.يخ---نء!اصا).بم؟يرأ،سةإدءةالةلء8قالوييته

ضل،51أي!مبروالأضذ":أةالبخمااإةصأتةإكنا)ةصلفىلمينمراليهدأى

ز3يبفىا،صهـلالز-قاءاةءرءلىوءرتاَ،صا511وصوحءلطءرصأَ

2،با،سما) O)-دوناسلوبءلىاأ-لوفيصلإ؟4)ةلمةاذلاصاقاللو

منا)ةرأءا)-نةءلاوا)ة"وتاهـقاءافىا،ةصولالْاسلوب-قح!رتأن

)برا!يم.-ورةفىذلاثايةار؟،ا)صالحا)ساف

إةيروا)ةصلة:قال-يناةص""اءذهفى-ورطالرء!اا)ررللامة-ف

،ء!تاأو،اةاصلاكانم!ررولا،إ+كلامن-حأةا)ث"ريخرفطالظرف

.،31(إذال!)؟-تش!اءرااقأءةفة،-ءيرهماأو

ءةوالءلتأ-جأتفا.راةصلا:مرحطات"؟شبناإلىذههةاو)ذا

ثهاشإناالىأد!-هـح-ف!(لة/ا)!لaلةااوصةوالذينةلضحااءثسىولزا

؟):ىهلأن!ءا،يحةإ-!إالمضافواصاثاإ!نالةصل":ت!ولحيث

اةهاسوأ،به!بهيردةلمأ)فارفإرزيراةصلأةأها":تةولثم")،(-دالوأ

هـذأفىالأ-فشأثفدهانهةإ(الح"ز-!ةةزبم*!ءا!:ةولههـأءا،يدةمه

.ء)5(يهسيما.،عن4نةإتصحلم،اَ-دض!"ثفوذلل!...ب1101

218صالإ!افرا-ح()1

47ص3-(--نعباسء4الع!ياذ،-تافىلوااال!ر)بعتأبرعرا(2)

.م1191`سنةأ،"ارفدارط

14047الحا-بفياكانعةءلىالرضى:سح)3(

()t3/91؟إشدبنلاإةصلاثسح

3/22إق))سارإصد1(5)

http://kotob.has.it



-185-

نءالوارد.كار!إلىث)-أعا،،خ!)ةةا)لوصفاإلىتإ!أهاشأتةأ

-ىدالأ-ةشاطسنبوأهـو51ور،أمفدهأاذىاأنءنةالرءم،اهد)"شو

ءفاإءستيناو)ص!ن...لالأ-15الىيهيإبوبمةابصأمـل-ءمفءدةبنأ

لونولاثها...يري!ءاأإ13ثصءوأ)ىاءحماءأ"دة)ةااإ!اتزمونمإ"ءواوجمه

تاأ+اةرمنأ.تولوكا،اتهَثاية!أتكاء+ا،اهـدإ-وامنيرد.مماذلاث)ءد

الأ-فشرواهاذىع!،ص-يمأإتا)5ولوكان..عاعصبناةاه.3!ةر4صا-5ا

إ-اةون!،او،51أفف"راو،ءاو)اةر،اهـدال!فودأ-ويسرلىْثويةلام3ة!...

.أد-د4)-ة/1

علىغصاءلإاأو،حوتاا)تا؟از-دأةردأو-5هـدامفااكانلوو

...أ)ص-لهخوأ)ءشاثمه"رأمـنهرةءا:شةبم!يرةاهدبمأثوا)يمنو.-صمض

اةتظأن!المج!رد،د51امفوءنإالواردكلي!درأنا،ةصف!ثلا.ازويسةلملأ

.اءداةوأن5!إئأَ

نأ-ة4و؟ن(؟الإ؟صاف)إسهطاا!تابهفىإرىالأ"ابنإلىو.+رد

،)1(أ)-ءوه.!نصديينلا:!مردضد-ةصبءنةيه11(لإبم-افبا!يىهـطا

أبم""ا01!":ة"ينلايموةهةولإللازمامنشبمأْالإج!اعاءلىير!توص!اهةنر

الحييئإ"يرإهـ"إوا،صافالمضاف!ينالةصلسسى?نهملمأنهعلىآو)يا

.2،،)مأ*اراضتافى

فصارىء13،ا-دلاد!"ور(الةراء!اإوزكرأ)كتابذلكفىوا-ع(1)

(الإ.صإفمنةةصافلاأ)عدتابصأأواْطر،؟ءسدارفادارأثس-

ر!لمةاللهحمهر-ا!دعبدالدينءبعداث.خألها،ةفورا،ستاذلةصلة

.4)واسه

.(الستونإ-الةا)اطلافلء51ْفىالإ.!افبمحرا)2(
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ةمر11صدالإ-احتةومو!ل؟4ءةت--دثأذىَاذا5)بماعةأىّ

،اصرجاا:صامنتعأرضمأ)ذالهلاوزنلإبماحاانلارتب؟ق6أةرا

يمِإةثصأانيردأبإغن5و،سلاءيئلإايندليااهحبمفى5ادىأ)ءلمىامء*لوو5عا

.لاء4واا):ءوءثدانعنةصلملأ

دءوكله-لك؟ذلاثءل!ين))5!!رخأبممراا)يموةثانإنمالءنثم

نءأ!ثيرأنذلاثوأية...الإ!احءللدي!مولادلل-*د)"لالىتس"اخ!

.ازا؟وإولونتةا)حوةءينأة!ماةا-ذأق

ثمء..الرأىبادىءتينأبه!رامعنهلراأُبم"وأن!مإ-دلا-لةاوإذا

يةأ:-وأءدةاةاأوءدلوا...4ءةاة*دلوعلإبماIذا5م!ادةإرردوصما!مب-ين

ابردل!-لفى!،إ-بملاوةفاذا5إن0005اهد)امفوءنالواردصأساءلى

الا*ويةإتاهض!اخت*"قالذىاإحىإيماخ!!ىااوةفأهـولأنه،إةصضإروأ

إسلكااهـذفىينةهالحو-ذوتونا.صراوذي!اننمهف!تاوبمء.،إء4دطا

-ئةا.ءساو)-حن...(ةصهلةأطقألى-وحالر):قالوا؟اَوةد،يما)قو

ء113بترتةأو،ابمإ)تزمهـمءيرنتر!ولاتو،لةص)إةبمذهءونتإتزلا

أسأدلاو،11)تد؟"زويبرلا،-س!دة)ة)تبارءءلأفى،"صهدهةهـمدءةةءداة)فا

،لأ)ةو/قارسير!ىأو،ةضيرأو،لتهدان-أ:ةما)فيابزأماوكل،بما

عامربناأءبةربمءكا"4-:ههةأ،ةر.تلو؟-لى،أصكلاتاإمفحأإتةدفأو

قء!فيأهاتآضرإلى-!.وذذاثوا،ت!وأ)ة،)ض!"ف/151ةو:صأ)!لماثب

يم.ا)عرا)ةرانعنة!لادى))15)*مبالا-إ.قاكااة!اة!ااصفاتا

افااهر!أةح!يرا1اهـدأثوءناأثصاَارىاالأبناللمقو6-رةنءووفى

51ةتر"بهالا!-!مإجيروؤف!،ئلهقايهرفلاؤإتهءزمفدوهـةاوأهاح!ها"

هـيقاتواضانهوةد--..إ-بااولةء132أعمين51قىعا،اهـداثوأةلةسيد

.(أستوناإ-(لةا)الخلافءسا-لفىالإ؟مصاف(1)
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ءو!وعفىمنأ)شوا!دالواردأفق-آهءتذلك!رو؟...بم"هاَااوص+ثنفى

إكنما،تدقئأوهـدألفاهيز؟لاكلننسوأإة"ت!اؤأ،ير،إ:ضها-فياإكنلالةص

ن،4،اصمريم1أ)ةر2نن5:الألوانءة"ددهجاءتإخ!اثم...و.برث"ر

ا).*موهـن،أ)شهروءن،511!غارىصيحفى.فأثساإ"بىىاالحدتشا

.اإفثوربىا"رأ

.تيزا511ءمرزإن..أ-ب)أ)4-12وهـوSiالدءمنفىإ):اإثطراأها

قيرجادوأاْرؤ+كا!ا!.أطص؟بخرflهـذاءواواسفر،ذلكءلا.ودأ

ءند!هاء*يو؟نلو-ى(قاهلهت*رفلاإ؟"):اواقااهـدامفواءنثاهـد

ا:إباهـذاوأردةالواهـدإمفواءناَ!حْيرأنذاإثءلىوالدليل.أت!يناءا

.ث"رهـا!صو:!اىاأ"صورابميعءق،ا-لةما)ث*راءإ"سباههروية

كماسا"هـاإحمرأ"4وا،ىلأءواأ*!مروا،ل!عىصل!اوال!ءمر،هـلىاب!إ-ءمري

،ءثىلأا:لء:!ا،31"راثاءلاؤ5ءناغ)أثو)ة،مةا"ق!ةاو-لاثعذ

،أ:مر:طؤأو،نسةهابىأبن4وت4ءاو،ز!دبنببريرو،مكاهوبنوصرو

ماخاماروأ،ىإواماأ-"دلأ.لىو،رْااماأاتدزلىوأ،ير-رو،زدقاةروا

ء"".4إتإاإدراشمهاءرةوا،قب".نوصرو،ء4الرذىو،الغيرىح!يةوأبى

ء"u4ااءالأع!ان4!اثهـءاماأ-رإلى...اإتأيأما"باأبىيميماطوالشاءر

.رتق)81بىإ)"رإثف"رأفى

نأذلاثة*دي!وزل2ة..ا.!هثاذا5فىبأثهار!ا-إتأواشكص

قا:لهايهرفلاةإتهخأثدوهاماإن...وز/إتءسوايونسا)05يةول

هـذهأنإ-دلاوصلمهـةا،)ة")فوهن،إرىاالأبرناهـحآسا!إناولو

!شماإ-.ز!ل،؟4إيمرأ*"1iفى"ةولذأؤاء.4قا:إ!ات"ر،تلااكااالأبات

3!حفىء-اها4لآتاءفيبوةر-؟121،"رررفلاا31أتصآعغاليةوأن

اثمر-فاأا)ةبـوىاطدتثكمارىإ-غا
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؟ء،يماكر1أةرأنأان،ثناهة1ءلميهلون...!نتأض!واءن!ىةو)ءت

في!ةظواو..أ"حواءيروىْأيزءور..ش!هكلفى...إمة)ا:ا4أط!بم

كل!واويكلر...4المح!-كاا-5ءل!4انهااهةروةلمحا،ةء4طوضاءنأ)-ةتمم

لوضهحأسا-اَرتت*ذوه...إ?داوآر-بهنبماا،صاسعدمءإ!الحرص

ألتهور-8(...ائفواهـدابم-خءنوأو؟ق،أ!خوأهوى1لأأ"،اقوا"دا

ويمف،-تهبةصااإ"بزاةر2ناءن-ؤ-ذ4دا)"رإن":لتقوإذهـاءهـىلدا

لج!له،4ءليء"?دلان4ا"ربأءن12.ةإالأيو0والأ-ذ!ا!الاصصسوز

؟"ت؟اواليتكالأءذوقىك،ا*،4وءدا"ءلى؟12)"أو،اظءدألعدمأو

.،وسهلم4علإاللَهصلاللهر-ولوهـو،اةإطاءنء"4ء!صنْ!ت،قىها-ر

ونعمااولىأ"مأ4إ...و)اةوة:ق4ا!دأتولهملىاللهأسألوضتاءأ

هلأ.1أء!ير
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أ،علام)*(فهـرس

)1(

08!،17!:الاإ*ارى)برأهم

(إر-وما1،-تاذ)كلصطفىابراهـيم

58،!91 0 0 ، 79 ، 66 ، o،

178

87:يىعالرأبىبنا

67:إ-كل"رأبىبئا

87ةا)ءاهتةأبىبئا

211:(إ)ير؟توأة)ة:ارىالابنا

517081،!22،23،24،

،95،506،596ء،555

73،82،48،12155221،

،915،)521،58،أ43

،2،916،171؟61،1)

176،177،181،185،

186،187

(أ-وبمار.1)ءيمبئا

أ-دا)هباسيوأالدفي-قى)-هـهيةبنا

08،491،هـ71:(4-ثمصبن

69،001،176،177

75ء،56ء321ء:جبيربئا

.ثفا)ء.رداةاْ-دةتز*آ

(ا)طبرىظر1)يربمربنا

2I:اطزرىبئا O 'A t،15هـ،

،01هـ16،101،6!،35،53

1'1هـ701،80 4l021ء،ا،

5331،1 8 0 ، 1 74 ، irt

7:عة!ابنا 7 ، Ao

،55ء،6،64،47:-ئ!نا

،51،ء4ا؟هـ321،9!،01هـ2

671،173

،84ء،18،81!:الحاجببنا

916،5184!،هـ138

،،15،1691ء،هـا:ءالويهبنا

،هـ4344،،38!،21،37!

57،ء56،!5455، A،95ء،

68،،07،71401،911،

4 174 1 ،172 1V1 ، 1Y1

176،181

87:،خضسابنا

7:-لمدونفيأ

r،505:وان-ذبنا iا

!95،96،3:إثرالزبنا
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75!:أنسمدبنا

.3!.ا!كاسلامابئ

!76،153:ا&بأفي

I:ينسيربنا Irv

44هـ:ذثفيوفيا

46:ا)؟ث؟رىءسيمبئأ

67ةالطراوةابئ

،5،25،دةعاءرابن

09،4ءهـ56،،52

601،701،801

117،اأ111،6

012،122،123

125،126،127

913،013،131

134،135،136

913،014،أ38

-15"147،هـ146

915،163،174

917،018،181

،184185،186

1،7،28:ء:اسإبن3

68،07،89!

5:ءعببدبنا V

87:روءصةبئا

،2:9،11:ط!ةنا!ا

-3،531،861

26،،46

،01،501

،901،

،118،

،124،

)12 A،

،132"

،137،

141،،

،158،

،178،

،186،

،32هـ،

24،2،o

،86هـ،62،572:ءقيلفيا

641!،87هـ،37!

565:فى،صبهااءيىىبئا

177هـ،86:رس!أبنا ، AV

:ء!مان(بنعلىايق!3بوأ)!خ!ا)قابئا

271،281،181،183

08،176!،97:قتيبةابن

96،!(:الله)صجمدالرةيأتيسابن

lot A

،!47،54،57،61:كأيرابئ

68،09،174

أ!د(:فيعدا!سىقإوأ)كدسانفيا

57،041

،هـ36،27،28،38:هالكابن

!54،81،84،60170،1،

801،133،،31،461،

177 ، 916 ، 1 1t' 1f9،

9171183

575:صصنبنا

،2،7،01،58:ءسعودبنا

08،59

4هـ،:مصمبئا

:(ممروبنالرح!نعبد)مل!ابن

هـ014،015

،451هـ،527:ظورءةبئا

A09I
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128،،ى:633!(ا،:بر)ت!ابئ

912،.132162!،182

هـ154:الناظمابئ

43:النديمأبئ A

،هـ06،96،!92:هثمامابئ

،19،29ء،87،8A،هـ82

69،914!،0151177

،95!،57،01د:تميشبقا

،17518،82،331!،ء68

381،!931،041،671،

177،IAt I IAr

5:الى!قيأبو I

75!:يهبررأبو

.(العكـرىظر؟1).قااليبوأ

.(شمبه!ظ؟1)إبهرب!-أ

44!:العطارإ؟ربوأ

914ء:تمامأبو

هـ94،6!ةءمةربوا

.(إس!مة11طر.1)بمم!ريوأ

،161،:هـ155الط!وىجندلأبو

163،187

65!،54!،41ة-اتمأبو

ا،خفش(نظرا)اطسنإوأ

،4:-نيفةأبو

،1،9،ط،و،د:-يان(بو

!01،11،12،15،11"

!7،18،2،،25،27،31،

32!،36،37،%4،44،

53،56!،58،78،83،

101 ، ،!89 8 t،401ء،

921،132،135،136،

،152،167هـ،015،!137

168916،،0175171،

172،174،177،917!،

182

75هـ:صدهإوا

،211،441:يرىلغا--ثإوأ

!841،651،161،187

48،58بططاابوأ

هIrv,601،031:ءاالدردبوأ

in

،251،161!:فاالطاإيدزبوا

187

48:إدزوإا

1:مةشاإوا 28 ، 97 ، 37 ، 1 1 i،

!681،171،183

01!،ا!ا5:ابطابوا

.(المتأي.ظر1)ا)ولببوأ

431:الكاحسدبوا

،هـ97،هـ35،56:عهيهدأبو

135

57:القاصمءبيدأبو

،131،941،61ةييدةبوا

157،162 A
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إ!ن(اث(واةظرأ)اشاوييناءلىأبو

،78401،،هـ5:الفارسأبوعلى

124،t"rl

24:فطربءلاأبو

،33،ى،ط:هالملابئوصربوأ

14،24،34،44،74،94،

75،16،هـ505،15،35،4

26،68،97،08،29،

،9،201،371،271،471ء8

517

45:فىاالدوصربرأ

:(حم!انبنأحمد)ال!ءوىغاك!أبو

501،125،126

137:ا!جأبو

(يطالشاانظر)أسمالةا!وأ

69:يةوهـ"ايوأ

بى(ا)فارا.ظر1)ءس.إوأ

97،هـ2،57:بئ!*بأفي

:(للغرىالمجهحأعضو)JyLl-دأ

28،!34

!901(1،ستاذ)النفاخراتبأحمد

!131،22 A

،ط،د:فارىلااء3أ!د

،12هـ،1هـ4،9!،ى

،101!،3،514،505هـ9

151أهـ801،6!،201 I 7 b

!351،!518

91-

It،1:1445،-وص1

سعيداط-قأبو!ا،و-طالاءمْش

،3،2627،335،:د!(ابنء-5

،هـ35،95،78،19،122

124،137،135138،913،

153،184،185ء

78،38:ا)!خيرالا-ةش

536:-فرىش2ر

75،38:أل!!قبناس!اءث)،

أل!يمعبدال!رإقعدإن)أ-د،ثهوقا

ى5،568هـ9،أ37،8،هـ23

،7،890641؟ثم!،47!

171

ا:فىفهاصءلاا

،ا:(ة؟سإنء-يون)الا?ثى

!ك11هـ131،4،!7164،72

،!016/هـ1ا،151،161،431

187

(ىراك""ه.!ارأ)علملاءا

ى23،33،93،565:!شءلاا

75،071هـ

3،1يم:امحلىافلبلاا 7 0 ، Irv!

1V1

831:سىلالوا

:(الخرثببنت4فاطه)بيعالرام

!55

45!:ا""مأم
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914:ا)لمجساهرؤ

09،519ء،!588،98الامير

yiهـةأزرون

،_134ءةأيوب o

(ب)

06ء:رت11

،151،061!،051:زهـير!ىبسير

AV"

،271،331،741:لبخارىا

161،831،187

15ء:سءاجشزبر

06!:نكلابرو

89:-زمأبىبنبشر

"9304،،532،هـ26:الب!دادى

،91،^،171،181،!501ء

!153،917

)تأ

،161،هـ143،914ةشرا-ابط

187

746!()تءمم!عرماحمدبئيئا!تاج

ء136

ArI'*'ةالن!ازاف! M

-سان)الا!صتاذالد!ئورأ:هـ03،تمام

101!،هـ71،74

)ث(

69:ا)ة"إ!
44:رىكوا

)ج(

96ء:الجاظ

85،177ء،84ةبردىالجار

هـ57:ا؟!درى

3،37،82:عىا؟ر

481،161!،431ةيرجر

187

511:نايفجعفر

36ء:ت!ادص

147!:ىoالجو

()c

،01!،8ء،6،7ء:ممايرطرا

03،76ء

1،7،42،438:الب!سىنالحمى

68،417ء،556،57"5،

44:صاعبنالحسق

ف(الدكمورالاستاذ)عون--ن

86ء،6،34،83،85

14:الحعفى--ين

19ء:علبنالحسين

،05هـ،34،64!،1"،صةء

،16،76،86،09ء،75

Vl%

(sr،ا!فاع-
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ا:طايا

3:فىاطلموا

23:ا!نبنحمدان

:(الزإاتحبيببئحمقة)حمزة

،16،18،.4،3،1،!،أ

،26"8!93،33،33،534

35،93،04،44،46،94،

51،556166،،167168،،

916،017،172

75!،هـ56:حميد

82:الحوفى

)?(

،592:(بخاك)هـرى،زداضا

041هـ،538

641!:ضرىطا

(بإقاكسنظرا)قبإالثرالضولب

5هـ6:خاف

64:البزارخلف

65!:الحا:س-لف

،2،ح:الفراهـ"يىى"حمدبنافيل

،1،85،46،66هـ451

،اآ73،47،48،281،7

761،177

)د(

54:(ش!الدأالحافظ)فىالدأ

91-

"481ء131i:عهء:ةبةتدرأ

1،187*ا

641،188:لدهامينىا

912:الدمبالمحا ، 1 60 ! 5 EVA،

هـ133

92،916:نوشر!طالدا

94الدو ، 47 A ، 42 : ;L J،

6هـ05،2ء

(ذ)

f11،11.:الرهةذو ، r11،

187 ، 1 61 ، 1 56 ' 91l

(ر)
،8،9،81،91،و:زىالرا

502،861،961

32:ءبلرا A

55!:المإ!ىزثادبنإيمالر

،ج:و-لم4ءليالله!لااللهرسول

1،2،8،9،02،568،

1 ، 1 0 4 ، At1،127،013ب،

1 42 ، 1 Tr،151،164هـ،

172،183،184،1 AA

،،18هـ1:(باذىالا-نزا)الرضى

81،137013896،1،184

153!:ائدينرضى

06!:ركندوف

هـ72:العجابخبئرؤقي
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4:ووبس V

)ز(

9:إيرلزا IA ، vy

،71،52،53!،8،01ة.ص!جألزأ

63،04،05،15،26،57،

،001،101ء،08،83ء

671،681،731،571،

WA

،9،01،11،61:كأ!رممما!.،

42،52،35،36،7،3

575،!89،501،381،931،

031،331،431،531،

6311381،931،141،

!641،681،961،171،

821 8 4 I lAr ، I

575:هرىلزا

051ةهـيرؤ

27،82ةالزيادى

3،59:،ت15بنتدز

19ء:ا)رزطاببنزثد

45!:علبنزيد

(س)

116:ا&!ماوى

92:ام!مدإ

98:جبيرفيسيد

!68:ا،-؟ببئصمعيد

44:لمحااكورفَيان

5151:فائث!ذوسلامة

:(اءلإالثصهبر)صربنسلمان

هـ127

،خ،ز،،-،د.بم:سيبويه

،،46،7،8،9،1ة3،ى

،02،23،34،35،27ء

،53!!55،58،95،!65،

64،66،67،07،!،73

،7374،78،82،83،،84

88،98،09،11A1'،

،ا8-،001،101،31

901،01113 ، 111 ، I،

،113114،0115،118ء

!911،!122128،،913،

167،ء؟14 ، 166 ، 1 11 A،

175،176،177،917،

018،184،185

:(رلدكعوذا،سهتا1)ب!ربوثءةالسيد

65،595،06،571ء

7،506،01!:فىاا؟-يرا

،3،558س!،هـهةأسه:!كاا

،95،76،77،917!،97،825

1465،!164،176

(ش)

،43،691،721:علإكاااثا

171،181
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921،18:?-ةاكس Y

09هـ،65ء،94:شعبة

3،87:!نا)ثلمو

،011!،37!،!4:ء،رى!ث1)

1 1 5 ، 1 1 4 6A 11 3 A ، 1 1 2 A،

irrA

Iهـ67،77،58،8:"طما4كتا f'

251،671!،51هـ051،1!

:(لد!ورا1،ةاذ)فصسوقى

11،ث

58:فىإا)ثا

5هـ6:شه؟يه

!صأ

21،1ة1أمبان 4 6 ، 38 ، 23 b،

171

301هـ،ه!،5:4ىاةلصإ

ةلا(ز

سفيانفيكعاا)كأ-ءدهدإوأ)كعاا)فه

68،07:(كهببنءوفبنأ

!62(!ينلااد!ص!ا)شبءوم،ر)1:ير)ءس

(ط)

1245!ةال!رصى ، 501 ! 1 1 . t

M A

،ا؟65،501،6ء،د:الط:رى

811،331،081،181

،124،أء23كأ:K-فيح14اطرأ

،Y11،اإ-1!154!،135

187

65!ةا:سفء4بنطا!ت

1:301،-*اذالدك!ور(1ء-ين4ط

،23:!(د!ور)طه-_?.Iءبد4ط

537،هـ42

(ع)

،57،07:(ء:!نالمؤأم)4رثعا

97،08،59،69،176

نفيما:بئ!روبنزتدإ"تعانكة

9هـ1

-8:صمءا

3:ردا-لاهبنا)مباءى

21ءحءص!و)!س!ناعباءلا

1*92:(ألا"وى "a ، 1 rr،

،165!916،18!

12(!ذا،-ء1)ءلىاوادالحىثدايد

،07ء:(ذخالْاسا)ونر!الامالمهءبد

61هـ6

:(رلَتولدذاسعا،1)هيناشه)مهوراء:د

!74

ة("ور)د!اذستا،ا!لم-اللماا?د

2.3،هـأهـا A A،55هـ.7هـ،

57،97!،4!:ألتهعبد

19!.ا)صدتقإ؟رألىبنألتهء:د

ا!:يىينبناللهءجد

(ءومإرذاستا،1))صيدىال،ت!اأعبد

69

1لم6هـ،ا:؟ثرالواءبد

26:عنه(اللهرةى)عفانبئءحمان
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"69ء07،71،59،601

0120،136127،134،135

4!:(ذلاستاا)3لهاء!مال!

61،93:!ال!ءا

4:رىألع! 4 A " 3 7 " 2 1 ، 1A،

،89،031،121،171هـ.47

181

(:و%ولالله)كرمطالبابىبنعلى

اء.،3،145

:()،ستاذ)فاصفالن!دىعل

132182 i

:(عنهالله)رصىاطظابصهـبئ

59،7!ا،19!،77،يم،ص

في(ءخهاللهرضى)ينا+زاءبدبئ!ر

031

841!:يةههطثأ"صر

051!.451:ا)ماصبنوصر

211،411،156:قث4بنصرو

161،187

،154،06l!:كأ:مبنوصر

163،187

27!:عروسبنةعفش

9،08!:صربنءيىى

741،5451هـ:فايى

،ف)

58:(اءغللهاةهـر)ها!رلزاء4طإفا

ص!3:بىاالفار

،4،5!،قةط،ح.د:الةرا.

،34ء،16،37،33ه11َ

36،38،93،04،!14،

05،51،!55،06،62،

!74،76،78،97،98،

،01،301هـ69،89،99،1

401،801،1113،1116،1،

171،181،911،!531،

1681'91'،17('1 ، 1V،

173،175،176،018،

هـ185

:46،411،511،611:قدؤرالة

161،781

601،127:عهءدبن4افصا

06!:فلإضر

13:يسردفة

(ق)

،7،32،14172:ءمقبئاهاصما

94:ظون A

1،7:ةدناة

8هـ؟يطرالة 1 . f501،531هـ،

؟97!،631هـ

A11،8،531،621:ا!قشيرىا

(صصاالةءد)دكتور)ذتالاا)صالقصا

12هـ

62023،14!72ء:ب"طر
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57:طىةالة

45:!:ل

روا-4بنءذيمةفيزهربئمإس

55ء:الإ-ى

!ك)

،44،64،05،15:فاعصا"-

،At،5،87،97،18هـ6

08،98،89،331،.81،

341،941،001،751،

471،671،183

،151!،015:زصربنكمب

016ء

(r)

7،52:فىزلماا

12هـ:ييهما

،03،03هـ،5،6،7:دلمبرا

96،83،98،831،761

43.:اص-اب!ايرهنوبنمتم

731،161،361،187:كالمتنها

33ء،،7،42ةهـدءا

:(الشيخم-و.لمراصلةة)رالن!اءلىع!

هـ6

،2هـ6.أذلاسماا1كاتبركايلعد

18،701ء

)1،ستاذ(:م!؟مهنصالمعدعدعد

547،!35

ةصثلةة)ءهداعهدالدينيم!ءد

ى152ء،27:!(الثيينالمر-وم

185ء،541ء

53:إرادىأ

،6010127:ضيانألىبنمماوية

،51،5015،161،1 AV

34،171:ادهـى ، 4 0 ! ، 3 o

127:الخزومىالمنيرة

،44،635!:طالبأبىبنء3

iya

.(9،125:،08،59:الممدوى

IVI

1485:المهب

63ء:المغربىتاسمبنموصى

(ن)

19،4!،33،41:يافىالذالنابغة

017

"9ء،47،565:نا!ع

02،53،521هـ:ص)كا

75!،1،7،43:مالنضها

53ةالن!وى.صير

126:ا!ذفى

19ء:المنذربنن15أك

)!(

هشام:505،52053

174

،ص54،
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69:صوةبنهشام

127:محاربئمثاع!

71،39!:الحارفىيرهو

(و)

حدالواعبدعلىلدكأورذاستالاا)فىاو

12ء:(وافى

127:الاسنعفيواهـلمة

5،174،،594:ورش

(ى)

2:44دمبن!كلب

:27البرمساوىير

134:الحارثبئ!كل-،

9!،5مم1،32،3:وثاببنممح!جما

07ةيحربنمجيى

43ءةمايابنحنظلةبنيربوع

!iهـ8:الملكُعبدبنيدفي

.،92.ء،د:(أشه!غا)العليهىيس

،35ء،33،34ء،32ء

37،11ء V

65ء،594:يعقوب

كلي3،5،26:حباببقيولس

27،011،914،167
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؟يةأ)رورأالَاياتؤلم!رس

45،471ص-!كل")فاس-140-ينستهلموإثاكدب.كياإ

!8ص-ابةرةاس-4331؟-إ!لمثإأوإلهإلهكنبدلواظ

09-صالبةرةاصر-41431(اللهءدىأذينأعلىالا))-ممبيرة؟ةتوإن

61ص-ةاءقيلىاءلا-4172-؟اماطروا،-!دبهوكض

514ص-اليمرغس-.423؟-هخارزوجمأت؟حءف

لصهـأن7س-407-؟ايكإؤدهإة"طأرتأءنه)نءقاد؟قابأهلومن

94،173.ص

أ-أيةارقيبعلإآكانأعته)نوالار-اءإ،ذا.لونالذىاللهوا-قوا

3،93،166لم1،18،23،24،36،3711عى-إ-اء11س

94،05،173ص-ا)8شاءس-4011%-ج!شو.صلمه.ولىما4.وا

88-صأ)نسا.ص-117آية-)ْإ:أإلادوظمني!ءون)ن

-4371؟-ءلم-ةلىومأ13،ةتة"يماللهؤات،إتاءإأفى!إةةتو.بى

17ص-النساهص

-ا)فا.ءلا-4901-إءو-4ةءلبه).ؤءكنإلاا-عةاباأهـلمنوإن

88ص

انزلوهأإلكأنزل؟ايؤ":ونوالمؤكل:ونمنهمأ!لمافىالرا-خونا-كن

71يط-الأ-اهص-261ألمة-أهـلاة1إة-هـينوأ،قبلدُءق

71ص-الما!دةس-02-؟4وأ-ىنةممىإلالااءلك

و"يرماللهإ2ءنءنا:!إر!واوناوأ)صاهادوااذينوا3.:واا)ذيئإن

-الأءدةص-4796-مجز.ونولا!عاي!م-و!زرصالحاوصلالآ!ر

69،79،89ص

93لمص-ألانمامءى-46-؟م)َععنلمهاا!لأرضفىمطَناه!

83ص-م015اثهءلا-64-؟4كل!ربوءنا12ىيىْ*"يم
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137!ةإ-سرلحؤ!أولاد!-ةلبنأكس!ءن)-؟ثيرفيزوكذلاث

81،1.،4.1،9.1،171،911،133،136،134،ه-صالانعامس

114،471،5615571،178

65،09ص-،عرافاءلى-201أية-لفاسقينأعئر!و-دناو)د!

45،174ص-ا،عرافء!-541آية-افأسقينادارآسأور

-ألاعرافءر-491أية-دآأثاعباداللهدونمقلىْتدعوايذفيإن

98ص

،45هامش-لاةفالءر؟-67-3يةلآخرةدايرللهلد؟ياوااضعريدونش

64ص-إ،تو11ء،!-12آقي-الكفرثمةأتلواها

88ص-الموبةس-701-7!ةا!ئإلاأردنا)ن

88ص--ولىس-68-؟4صهذاساطانءنعندأإن

173ص-!ودص-42،؟-محناارعببقا

هـtv،65ص-هودس-111أية-أ!الهمربكليوفين!ملمأ*وإن

97،09

178ص--وصفس-76-3يةعليمعلمذىكلوةوق

54،174ص-Aيو-س-.9-؟4و-صبريتقهقإنه

قبل-ءنسكتمون41؟ا!فرتإفى؟ءس!ىأ؟ئموهابمههـخ!أناما

32،33،34،37،93،04،42،017-ص01!يمإبر-ص333ية

52174،ص-براهبمlص-37ية-6إليمت!وىالناسمنأف!دةةابمهل

!9.،701ص-)براهيمص-47-أيةرسلهوءدهغلفأدته!كل-بنفلا

إلاولاعسبن)163بهامشوردت163،1831"،147)171،122،42

.أه!قناه1ماأ!وابظا،وا

61،73ص-صاطجر-4.2؟-ة!نازبر)سمءقيث!وء!اةي!اإ-م!ملنأو

وا)صواله،-طأ(الاءرافبىورة)الآيةأنyv'-1صبهامشوردأ

.!6أشتناما

98صالفلس-82أية-اطرةةءآل،عرا
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88ص-الإصزاء3!-420؟-ه)"لاإلالثتم)نظنونو

صالإءحراء!-73-؟4(أءلمثإأو-ءكاالذىءت))ءةءنو؟لمثكاـدواو)ن

09ص

88ص-إ-علمفاص-5آية-أإالا!ذإمولون)ن

09ص-ف2اهـعس-738ية-ربىالذهوةا4د

88ص-مريرس-71-آيةواردهاالامنموإن

85ص-4طس-63-7يةوىالننوأءمروابين!مأ.ر!فتنازءوا

وتذهبابم!-رهمأأرصمءنأ!ك!ر!اأنيرتدانانلىا-رهذان)نظلرا

83،،6768،71،81،،56،66صر-طهءى-63،-3اكلىبطرت!م

09،29،175 ، 1 0 0 ، 79 ، 9 t

88ص-اثه."صاء!ه01،-؟"فاعلين)يا!ا

88ص-لا؟"ساءاسلا-111أية-ر؟مةتنةلعلهأدرىوإن

72ص-ءنونالمؤءر-422؟-(ءهيون)ا)ةلدُوءلاوءاي!ا

65،09ص-ا.أشهرأءر-186،إ-ذ/!نال!لمقاظةكوإن

49ص-القصصى4-737ية-15-ينبنتىا)ح!ى

-القصصءلى-460-؟ءفياءنيمدىاللهودعقأ-:؟تءنسهدىلانكا

09iiح:عى

78ص-اةصصاس-32،؟-كرمننانبر!أفذا.بئ

،46ص-أ-*دةاءلى-24-3-4بروأ،أصاةأ.رايمدونء4أءن!م"إ:اوبم

ivy

89ص-الا!زابءلى-460إ-أةياءلايونت!4وءلا"!عةاللهإن

ز:ص-ب(ءلى-34-؟4ء.!نصلالفىأوهدى)ملىأإراأوو)نا

018ص-فاطرءلا-481؟-أ-رىوزروأزرةشرولا

98ص-فاطرءاط-7414إ-برهدهءنأ-دمنأ"-علمماإنزالتاا!نو

.ح:ص-إسءى-1462-ثهلونعىةوتلي(ثا)

.!-،65،67ص-إس-ءلى432-محضروطةالدجميعلماكلوإن
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الصافاتس-n11،؟-،و)بناء!تأ!أذءند؟اأنلوولونلهةكاْوا)نو

76ص

123،137،181ص-صس-5"إ-?بابفى!ذا)ن ، 17 o

37،2ص-ةصلتس-411؟-ضرالأروالافةال A

49،صر-عماتةحه-492إ-01أصل!يئلاذأ.اأرنار

-434-؟!يد-؟يمءقإل!خز-لفهمق:لايه-بىبينهقالاطليأ-04لا

59،181ص-لتصةء!

09ص-الزخرفص-03؟4-الدْةاافى!ياةءتاعلماذياكلوإن

88-صالزءرفس-814-؟(إدينا)15اول01فأ)اار-نولدكانقل)ن

88ص-ف-ةالااص-7463-4فيأءعنا)نأ؟ه!ء؟نااةدو

46صم،-صدس-412؟-ءه)--و!و!ولطاء4

114هـاءش-الرحمنس-433؟-وأإرجانأؤاللؤءغءايخرج

88ص-ابرادلةس-2أية-ولدن!ماللافىإلاأم!اتهمإن

88ص-الكاس-03"إ-ءرورفىالاالكانرونإن

09ص-اةلماس-410؟-يك)قو)"زوا-؟ةرلذيناثكاـدو)ن

88صافىن-ص-402؟-توءدونهأأةرت!أدرىإنةل

،65،96،97ص-ا)طارقس-8-3إ"صاةولءلها11؟ةسكلإن

8109،39.لم

ر"!ل!وا4النهوشادلإحااحمما!هر

8،86iص--آ15؟اولة!كللا

9ص-)ءصمتأوبالته!لف1iعا)ةأ؟نهق

،81ص،58هاءش-ا،صوروناة؟مةاوماإءذاا)تاصأثصدءق)ن

84،39،79

77ص-ةطنعيسمقالمؤ

78،975679ص-إؤءناكتأنءلناةد

133،142،147،185ص-صاحبىقتاركوأ.نمن!ل
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جيزوالأرأالأشعارؤيرس

سة!"

ىوءالدوا
-ةملمذاإ

"مـزة41زهما

طهءهأدؤهابناأبإنـاتعلإ!ا

97

)ب(

بءمنلاياموابكفافاذهبناناوتشت)1(صه!وبتقرلومفا

41،72

ا)ضبـابصار!نينالونلاطلالذىعرفدسحىرب

ص25،86!

عقاربذاتلي-تلوالدهنعمةبحدنهء4لهمروعكلى+

14(ال!ابغة)

الخطوبفىوأ!هألمهنءهابنتإقفىلامصتإن

72

الرة!بةب!ظمإ!مأ"نترةىث!ربةلمجرزالحليسأم

لا2هـ

حديقة)ساقمنإليهبحثت

طبمقلل!وىوج!ناإنما

سية4إرادقابلوقدنجوت

بءا-!ااض!الراس!الحهاهااةس

361!371(جمالمنىا)

سبجدوتهرناعدلاو

441،151

لبلاباطحطااشهيخبىأبنأءن

541،051(يئمماو)

.(03س)إتةر:نج،تفدأردو(1)
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عةةص

)لف(

اوللحات4طلىإ-!ستاندة:-وهاأءظ(االله-رحم

451ء(الرزثاتقيسبنا)

ض!(ز

رار!1(أ)ة)إ؟سأصوات-رأأوافياإثفا!نامنأصواتكأن

0113،116،15(ألرمةذو)

المحالجع)أةطقةردُبالقاعا)-كناة!خاسدلا-بثةر!ن

51،216هـه،131(اطاوىإبمفدلإو11

ا!اجةكألهأحماسوأكjبالضفايؤءكمن-ر-نءازال

14!

أيدابنا

)ح(

ا)ةوادحءاطماوب!اف؟شفوإشااإدركناءيرلا

(د)

ءوردضرةاءداالح!،ممقوردت:اكوزهيرلى؟نس

زيأدإ،تلونلاةتلمحات!ىوالاذطءأجك11أ!

ز!!ر(بنة"ش)

اَسدأسناأحر)ن15خهادُخطا!كعنفلتأتللإلا:حبماكف)ذا

بصكة(:بىأبنا)

المتهـهدع!وقيعايكحلتإصهلأؤتاتإن؟ي!كسات

(نفهلبنصرو.نزثدبئتعا-!ص)

يدىإلىسوطكارف!تظلااذن-ممرههبشىءأتيماتإنما

إطافى("لز))نابغة)

.(911صءأ!وات:ءكاق(اةاخاأ)وردولا

13

13

55

76

19

!ا؟
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-ف!ة
".Aفأ)سندبالعليا.ص-4دار

أسائلهالاأصلاةديهاوةفت

"إأصرءارضأرأىءنيا

4)0،؟زبر.فرج!كا

عبومرJر-كأثهإ!م

ا،مدافساعلي!اوطالأفوت

إحمقا-دلربامابأوجواعيتأ

19!(بعافىالىإتانا1)

الاسدوبمها4ذراءى!ن

411(قدرز)ةا)

مزادهانجاالقلوصز!

133،125،153،163

ا"وادىومت-راةطود

152

)ر(

-ثفورجأبا؟لةحمركامصىدراوبىأيهإبك

نارأباللإ-لتوةصدوناراصءاَ!سسبيناعصىءاكل

،ا

23

هـالمشاةءظ؟،زفيىاممقوإىقراعرةتضدأ!تظو

6(قدهـزةا)) t

ةر-اطبااىشلاولحهىبا-لنقالاو

ةاراءزانهدظرحهةبداأولةعلاألا

311(ءثى،از.

ابمدرافىرإأ!لوادمو)ماوءنة-طر,اماخطخا!ا

t??(أ:سبط-أ) ur%

الندر4صاءدءلىا!ب؟خظانا!تان!ط

هـ914(ا)جماامرؤ)

سقرافىاخلدوات!دولت!جعلمقإ!اعهب(ءيرمنةذ)وفاق

051(زهـيربقيير)

ص)ة.ممز-:نآجحطخأء)ورد(1)
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أ))عفارأاءسةوأمبرانلدا،أ-لموا!ناي!رصشا!يأى

152

ائم!.)ن
،.ور

)ز(

فيزأةهامدهةمنكلتأوزأجر

لأ6

)س(

-سيماسالهيحسماريبأةءنممنأء!ءرسواانالى

شوساليهفهقبهحصينالمطاياءنالهتاقأن-لا

عبرءىرجلكأ.4أشما!وادىو!جرأةساود

152!(اطافىازبيدإوأ)

لداْشاأطصاددوسسممفدأؤمرااةووالماذىاوحاق

162،2،هـ154(كأوم!روبن)

(ف)

نفءوطْما،رضوابين!افاصهوكاا-وارىاثلفىنعاق

12

(1ت)الر!نةالمزماهءصهن؟13ثةركأإ-وادى.-امتيااذقى

!إ341،84(بربمَ)

)ق(

احدرقالاواء!ىيهيموأبىء!مالجاجمإذىسألتهلا

،أ

أ.-ااءلوفاوإلا
شقاقناإةء:طماإخاةزتموأ

89-زمأأفإنبثس)

إروز،م.ةىءنالاسصتأ--وءاتز.لمهالذىاببتا1(1)

148،-ءاء-!)فواوَءاةوقسروأمأوأاِإلا
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ألأ

جمالمنماجلتياناةقاد؟.؟لعلىخرتإذأتول

سدلظهرنوققلإلاأناخطالبأودعنضفاطافاكت

ويننعل!كفىءقكلهالكانعلواندمد41كسيوففتهفى

46(1،صى)

الاخوالاوي!رماءلااي!لخاله-ريرومنلايتخالى

96

ينثلأويةارب!ودى-وماا؟-فالكعابظ؟

،121،144،8،1156(لنرىاح!لةابو)

ا،جادلالبغاثسوق!قنا!4رأةالىالسلماجبأمإذاععوا

401،162ء،141

بعبلصخرةيوماكعاحتوهد-ىقأ!ولابح!ير!رشىئ

21!،147

سانبرلافنعمصبهلاهإذ4والدا.أيامأنيب

!31،51،(ة؟سبنء!مون)،غى)

)م(

ادلموارقالطتطوظبية!(نءقمإوجهتوافيناوثوما

46!الإث؟رىيمءسبنا)

عةيمالترأبافي5المهدعتهبةةساذنا.بينمةطشود

.71(اطارقيرو5)

فدعاهممانبوةثوهاخافإذااخالهلاءنأطالحربأ-والمجا

114،148،557(عبعبةينتدرنا)

(tali- It)
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صة-ة

ثىءل-أحالن!كانائن

ءهـامابابرذونكأن

بىكا-ولبمدفأمب!شا

بر4وو

ب!ر

يقانو

ثسق

لذالعوا

شيب

ا):!ر

هالكل3هقالضيمإاةأابئايا

ناالقذؤفاارابعايا

دإز

كأن

)ن(

!(ن

ما-رمطر12كاـى؟

441(ص-ولاا)

بالاءامدق!طر

قلارسو.!انةرأ

155

ان!ف5يا"ثد

U

والو.ثنه(1،يلننى

)؟4فظتوة!دكبرتك

65،72

إمادناكرامكا.تهالكو)ن

العبنانةطممهلالنومفا

77

85

ا)عناقالة!ةرعمقبواديهيرعلمالمراتعسسوزىيطةن

،'122،124162.(الطرماحمأسوب) sot

(5)

وصميرهابهاملءقخابفقدعدو!لحربةارأاومدوااذا

13

.(96ص)"!ثد:نجمط(!ا-يةث)درو(1)
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صف!ة

لاأبألىالإجةعلىأكر

فعةاتةتأ.؟سانإلفيا.اذا

طلا"فىويفتدأر،رءم

هـااإأباوأهاباأ

اسعهبرتتيدهاسارأتلما

شةتوقدتس!تمرهاعلىتر

15سوا51ةي!اكانأ-ئ

مما(مرد)سبنالعباسأِ

!اد!هاممن.ؤء:"ظات

51هامش

جلا4مقالحياةأةفىكدت

02

فايتاهاالمجدفىبلضا-د

35689

لامهاهنا!ومادرلته

121،156(ؤث!ةبنممرو)

صدورهاالة؟سمة!اعبدءلملا!ل

251،153

)!(

ظل

"وبىأتيل

ارضىباانتهالهظل!ياتأفىك

،36،3804

اهشىواالا"لاختلاطعندأرىءفا

73(ا)"جلىالاةاب)بالخفىليساإو5!سكأ

*،إياتزلم*ااف؟صأ

هـ901...........،...،...........لخصومةفارعإديز!يبك

.أصرىهواصحفىكاملةدت1واةلىااءإتلاْاأةماف.ة؟ت1)*(
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بمنزلتها/وما؟نالأمثال!الرس

()طص-!هـمنهأافىقبركل

36ص-يو-فدممنالذءببراءة

135ص-؟يزلا"يزالمت

147ص-رد)مافىلهاس!!وءواها.ةسكُوماشك ، 1 1f

901،186ص-فضيلةاطقالمطألر-وع

162ص-أضزمءقأعر!اشنشف
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-خأاروالمصادرا

تتإطبوطا-ولاأ

سنةاطلإىلمجع-ثاء!ةإوأ:فىالمحابرأز)-لم

ا،علىالمجاسروع-لفؤ51-واالغةا:-وافىومذههالةراءاإزعرأبو-3

.رفلمهااردانثهـر-بلآداواللفضولىْ

.الما"ععت-لفالمهؤ-(.الملاإناو!ربوأ!ءالهلهاإوا-3

الشافعىالدمياطى)"فتأكأهـ:إحالارالةراءاتفىش)ا"فضلاءإتحاف-!

احمدابدعدطبع-الضباع-ص!ح(17115ت)لهناءباالمثمير

.!ءس-نةكا

روح-سالما!العبدالد!هور:4النحوالدرا-ا!فىالةراءا!أش--5

.لاءثةالإسلاشثون،ءلاالمجاسا

ل!فالتأ"نةطبع-مصطةىإبرا!مالمرحوما،ستاذ:الن!و)حيا.-6

.9591صنة-ا)زثسوانربهةوا

ا،!ر.بنا:اصصابةاءمرفةفىاهالغاأ-د-7

ا-يوطى.اللإكلام:شأنظااو،شهاها-8

ا)-ممتب.دإرروع-4خالوثلاإن:ا)قرأنءنسورةثلا؟ين)ءراب-،9

.اكصاسجمفرث!بى:القرآن)ءرأب-01

ا،بيارىإبراهمالا-ةاذتحةليق:الزجماجالىالمنسوبالقر2نإءراب-11

إحالمطالش!ونالمامةا!ث"-(شا؟:ا)والإرشادالثقافةوزارةط:ع-

الاءيرية.

ا*لبوطىهم15الإ:الاتراح-31

مالك.بناأيةجة-13

:"مَرأن!يمفىأتراهوايةالإعرابو-وهمنالرح!تبهها.ن)ملاء--14

.الحابط:ع-ال!ممبرىا)هماهإوأ
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أكيخع!ومامر-لفضءلة:(افLالاأب!اههش)الاأصافءنلا؟"صهافا-51

الراب!حة.الطب!4-المحيدعدالدينءيعد

أ!د-الدبناءسإللإمام:(ال!شا!بهاءش!ا)-؟شا!هقالا!!اف-16

الحاجما.طبع-(!633ت)المنيرابن

-هـ(577)تا،نيارىابن:اطلافءم!اءلفىفالاأط-7؟

صلإح.روح

؟ندرثفلايهاطبع-ءون-سقلدكتورا:بىالعرالصوفىكتابلأو-81

5891سنة

الاولى.ارومةا-ام!يوطىاللاهام:ةالوط"يخة-91

!سقيق-الانبارىبنالبركاتأيوةأقر3نااعرابكرتبفىاليان-02

ال!ربىاكاتبادار-اثهافةاوزارةزرسطهالحبدعبدطهالد!ور

9691سنة

.الجاظ:والتبهييناليان-21

TV-قتيبة.ابنةاقرآنامشكلتأويل

كامل!دالاستاذ!سة"ق-هالكبنا:اهقاصدالو--؟،ا:دأ)ةوت!3ءلي-23

6891سنةالعربى&كاتبدارولع-بر؟ت

الدولجمامحةذس-عون-صهقالدكتور:الن!وىالدرسقطور-24

.!4الهرلدرا-اتواالب!وثء*كد-بيةال!ر

.،الاءبربمةالمططبع-ا،لو،ى:ا!افتروحتف!ير-25

ا،ولط.اطبعةا-النيبحمفا-ا)-صىالرأزىاةضراتةميم-26

.السعادةط:ع--يانإوأ:ادهصل!رباىا،-5:يرا-عاالعفسبر-27

ءتعالآدابا!طيةتليا-و-افللؤ:-سا!بصرسةلمدفىاإرالفاصىالف-28

6291سنةيىهبرP-3ج42مالقأهـرة

.4091-:4الممضبدارطهع-بالفرط:اتر3نام<لا-اطامع-92
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31-

33-

34-

36-

38-

93-

04-

ا؟-

-،2

43-

-،،

46-

وغيرها.ا،ميريةطبع-ا)طبرى:اقرأنا-مسيرفىالبيانجامع

السبوطى.الإهأم:اد؟بيرالجامعإامروفاالجواءحجمع

الطباتدارطبع-لاشاةيةالجاربردى:سحءلىجماعةابنحاشية

.صة1511

وء-يرها-،الض!ار4ادعمهطبع-المةئعلى1،ميرحمأ-4

ه%356iطنة

!يل.ابنشرحءلىا?هـىصاشية

وفيرها.يةاك؟رادممتبةطبع-الاتهوفىشرحعلى)اصبانصاسية

.الحايطبع-الملبكمايساثيخا:التهريمءلهاعليمىاصاثيئ

العالهعبدالد!ور!سقيق-خالويهابن:ا-بعاالةراءاتفىاله!4

.إيروتطبع-الم-

.الحايطصع-الشاعايالإماء:التهاف!وو-ايلاهافىحرز

،ولى.االطبعة-الحوفىأ-دورالدكةاطاهلى:))شهرفىبيةالهراطياخ

-هـارونا&لامءبدالاستاذقىةهق-دىأالةد:،دباية!زا

السلفعة.روح

-ءل)انبار!دالش!هخالمر-ومأ!لجةءقيق--ئبئا:ثصاطصا

ال!تب.دارطبع

مقتومفيأ-دالدينتاجالإمام:اديطالب!رهامشعلإة!يطاالدر

.13280سنةالاولىالط:مة-النحوىالفيى

اشن!طما-اا،ءينبنأحمداكجمخ:الهواءعهمعءلاالوامعالدرر

الاولى.4الطبه

ببغداداك!ه!تبةطبع-اطريرى:الخوأصأوهامفىالغواصدرة

-تماملابى:اطا-"ديوان

.ماحأطرااندثو
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-ها)شاطىبئتلدكتورةاتح!قيق-المعرىالهلاءأبو:اففرانارسالة-47

.الممارفدإرطبع

ءظنبنعلىاةاعحمابوأ:ى3لمةاالمةرىءتذكارو.المبتدىا)قارىءصراج-84

لح!.ا!ح-اةاصحمعابنا

.!بإالثساطظىب:كيراأجالسر-94

دارطبم-افللؤ:(هـه!ارية4تحل!لهدراسة!اتراهوايةيهسيماءو-05

1672سنة-الممأرفدأرةوزثح-إطباعةالهرلىالاتحاد

ا،ستاذتح!ة!يق-هشامابن:العرب*ممهريةفىالذهبشذور-51

-صلإحطبع-ا)صعبدىالمتمالعبد

وغيرها.يةالتبارإص!ةبةاذس-يةلةلااءلطفاالاشصحثس-53

عدالئمب-خالمرحومفضلةتحقهيئ-ا،لفيةءلعصلابنثرح-53

وغيرها.ا2qtسنةا)-مادةطهح-الدينءي

\،لفية.علالناظمبنا؟سح-54

.4اكيرا)ط!اعةدارروع-لازنحشرىا،ةصلعلىيحدشبناشرح-55

ء-"1358ط:ح-،زهـرىا!الداثءخا:اكوضجعلىيمأكءسحشر-56

.وءيرءا

.ا)-عشافءلافىالتصآزاشرح-57

.العاعص!ةالطباعةدارطبع-الحا-ببناشافيةعلىبرفىىالجارةسح-58

.ايماعصةباعة;1?دارط:ع-الحا-بابنكاأجةءلالرضى:سح-95

لك.مابئا:صحايتوهداثو-06

.إؤثداروح-فارسبئا:ءياصاا-16

العاليف4لجصطبع-أحمدأمينالمر!وما،ستاذ:الإ-لامض!كا-63

.النثسوجمةواتر
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-6!

6-ع

to-

66-

67-

68-

96-

71-

73-

74-

76-

77-

ثلا-

08-

عد!ودأ،ةاذ!س!ق-أ?ىسلامبئا:ا)ث!راءغولطبةات

.أ،ءارفدارعا:ح-شاكر

-برجهـثرْاءسلشر-الجزرىابن:اقراءاطبقاتفى4انهااغاية

.أسمادةاطبم

.ء4:6341يالحابطبع-الصةاةسى:ا)شحاتاءالةرفىالنةحفيث

ساجماناجمفإ:اطفيةللدظ"!أءلالينتة-يرذو!ثهحالإقيالفتوحات

الهاجما.طءح-لجل!ااكممير!ربئا

ند.افلاائدةرا

.بيروتولع-النصاخرا-بأ!د،ستاذا:4س؟جوشواهدف!رص

نية.الرحماطبم-اندحمابنا:افهرستا

اطسإنية.4إطبهاطبع-دىباالةيروز:لمحيطاهوصالق!

يم.ا-عراالفرأن

سالم-ا)هال?دالد!تور:4النحوساتإل!رأفىهشوأجم!ا-عراالةرأن

.ألىارفدارطبع

هين.شارأص"واء:درلدعتوا:يـةإر7"11ت151"ةر

الطبعة--ودةالوهابعبدا،رءومألاسقاذ:اتوالاياءاتالةر

ا،ولى.

.تاقيجمقا1وءدايةوا

العقدم،وطبعالحاي!ع-ا،برد:والادباللنةفىكاصلا1

.ء323!سنة

.بولاقطح-4س!:و:ا-؟شابا

.-ةرىثر3ر:ءفلمطا!ةاب

.ولاقطبع-(ء5!2ت)لزنحثسىا:لثاتنزا!حقاءقافالكل

يةه1،"يرإولء،ا-.:فيوربنأ:ال!ربلهصأن
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82

AT

84

Ao

Al

AV

88

98

09

19

9 v

r?

9،

59

69

218--

لاستاذ-وا،ص)يةصاصدرلدكتهِاذ،سعا1!4ش-،يررفندر:ال!4.

ا!لا.الدواءيدعبد

طبع-حساننمامالدكتررالمرْستاذ:4والوصفهالمحيار؟إيئ4اللض

.5891سنةيةاءمراالانبرلو

.1591سنةوافىالوأءديدعلى!د!ور:بئهعواالغةا

5291سنةالاولىا)طبهة-ون5ء-قاد!ورستاذالم!:والفواالغة

للأستاذ:(لنو؟دراءاتأ-مقالاةاهرةاجماءهةألآدابصقيجملة

5691سنةوها-اج81م-ب!ريرمهوبايىدورالدكة

علىيلأس!تاذ:،ةوالنطالقراءيين)مقال-بعةالعراللضةصحجملة

مف.فاأفدىا

)اف؟ردارببروتطبم-اطبرصىا:القر2ن-مسيرفىال!يانبرح

.6191سنة

ألدكتور،أإصفالنبدىعلا،تاذتحةيق-بمئبئا:ا!سب

ابرلمىط!!-الى-ارالحايمعبدال!بم.ورأ1،رحو،شابالصاحعبد

لامية.الإَلاشئونألاعلى

.لممارفااردولع-!جمفشوقىورالدكة:4الة"وتادارسا

:النسفى.إمتأويلائقوضاا!العنزمدارك

.تس!يمرجواد:الإسلاممطالعفسيرب51هذ

صبي!ع.روح-اد!عوماكاللإمام:وأ.واعها4ألاةعلومفىإزهرا

والأشر.ايفلاتأ؟سالمصاداراطبع-افراءا:الةر3نفىمها

وكيرها!يئاكممبماراد؟:بئ!لإم-لا.مارمىا!ث،مبنا:اللبيبمضئ

15هـ63-نة

!ىسثالز:لصلمةا

-النجارالهزينعبدعد:ا&الكأوصحإلىالهالكهت-ار

الةجالة.طغ
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79-

89-

001-

101-

201-

301-

-401

501-

601-

701-

801-

01!-

آ5أثا

-011

-VIA-

ا،شوفى-يمعبدال!ربن!دبناحمد:لابتداواالوتففىالهدىفار

.الحايروبع

طين.ا،كأرمنبد

إيروتهروع-وما!يهلانسون:والادباللفةفىثالب!منبم

لمئر-محايسقسالم!دا،سعاذ:آوبميههاوالعثراءاتاية،فىالمهذب

ا،زهرية.الكلياتء؟تبة

؟4مالَاداب!طيةليات-و-لفلليؤ:قيسالبصالمنا!جبينةالمواز

.2691-نةدهـبر-2ج

الفتحية.المراهب

.الاعتدالميزان

الممارفدارطبع-ء-نعباسالعلامةالاستاذ:الوافىان!و1

.ا!91سنة

ده،-577)تبنا،؟:ارىإوا!بركاتأ:باءلادافىطبفاتاباءالاهةش

.49512سنةطبع

عد.ءصطفىطبع-ا؟زرىفيا:العضرءاتالقرافى"نشر

.امثصأترىا،ءلما:ا-ممتابامثىها

طرتفءنصروابىودوركلا!نءةصالحلاففيهلماالبريةهدى

صبيح.طبع-سالمع!ثألرؤوءبدة4اطبالشه

طع"-مادة-ابوطىاالإمام-معااءوجمعشسحءحافىوا!ع

.ء3271سنة

:ت!الخ!ماوا-

مابم-تيرأ!افا!ر-)رصالةاء!مانا،ستاذ:العرلىالنحوفىد،1الاسذ

."قا!رةجمامعةوء!بةالماومدار؟يةمخالرطة
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ءوءىإضهـيخعا-أ)"ف:ا)ءلاءبن!روأفءتالدوركلايةرواناا)ي!أن-1،11

دصاشبخاا،ر!ومةصيلةبممممبةنأدهـةتطوطة-بىافرا3الةابنا

البررة4انطات!مرموةد،دانا)-وءلاهأبرلاهق5-يرا)ض،ءينا

.درءانبأمعاه!ابإط!ءصأ

ءظوطة--)بطالىأبئء3صدلابى:الةرأن)ءرابءثكلةية-ير-3-11

"فس!ير.232رممأَ!بادار

I I r-مخ!371رقمال؟ءبردافيطوطة--لىا)ممهيرا:4ة:و!تابحثس.-

ال!بدارءظوط"--))صةاف!ى:ا؟"يىايهرآن)عرابفئأ؟.د-141

صير.تة613تمد

إكاية4عماوط--ن-سامقاةورالد!ذ،-ءاا:الهرب!الت!امتلم!غ-511

.5691يىهبرد-لملومارا6

ف!؟ر!ورةذ،يمه-!ا:ء"وةرو))تولاصولأ-دبئلخلبلوضعا-611

تطوطة--ضيفشوقىا)دكتورلا-تأذاافبإ:س!ها!سمعبرنةرسا)

.الةاهـرةمعةب
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الموضوعاتفهرس

1(ج)................................ء..0005مةمفد

الله4واوا):تحألىلهةوفى-ا،رحأمفيةض-زةاءةةر:الاوللمه"ثا

الفميرعلالعطفوفيها(وا،رحمامبهتسصا.لونإذىا

0000000001-.....إ!افضإعادةإدون21فوةس

أناها):تالمطةولهفى--سوادعالضخ!ناككلمثاءةاقفىا،ب!ث

هنأثسكتمونبما)فىكضت؟!!َءىأ؟تمومابرءسخم

000000050000000000000000000000632(قهل

أئمةمنمو!هلنا)ة-مالىلهةوفى-ز!!ن511قيقوتح!.14:)ثأثااثالمب

00000000000000000064(صبروالماإ(مرنايمدون

تعالى:،لا-وأءثا!ما)نوله(J(ؤد.)ن5الهاءتسيم:بمالراالمب!ث

اليك(تؤدهإقنطر-إفهإنءنا-عتاباأهلوهن)

000000.94نم7بمو.صلهتولىمافوله):وجلءزوظل

الناسءقأفئدةفاجهل):-"الىآولهفى-أفئدة)ثباع:اطاهسالمب!ث

00000000000000000.52.+.......(اليمصرى

هذانإنتالوأ):تعالىقوله"ن(ا-اءرانهذأن)ن):السادسالم!ث

ذهاوبسرهمماأرصآءقآيئرجماأنيدانيرلساحران

000356.--..................(إلثلىابعار-!آ

!ثيريئزو!ذلك):تحالىلهفىةو-ة!نلمتضاابيناةصلا:بعا&المبحثا

401ءاهربناةرأءةفى(دثركاث!مfأولادكلا،ثس!ينءن

616........4يةا&اا&به"لل!با-ث4يواخلا!4وفي!ا:4فخا

0000000000500000000000000000981:سرثـاايه

!000000000000000000000312--:جعالمراودر!ا!ا
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فوس

.........ا،ءلامفهرص

.....؟نيةالقر7لاَثاتا

ثارلآوايةالنبوالاصادتث
...بزبما،راوشهارلاأ5ء

...ا،ياتامافأ

......والحـما،منال

...لمرابمعواامادرا

.........تعاضوإوا

ا)!عارس

صةمة

918

102

402

503

...%Y l

000212

،003Yi

00.221
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لفلليؤ

وكتببحوث

الأعلىابرلمسخط-واللغةالن!وفىومذهـبهالةراهزكرياأبو-أ

"صر.المعارفدارأصر4-الابمخماءا)*يومووالآدأبلاف!ون

-و)-اتءنء-ت-خىرج-ا)؟مريةادرلص!ةفىاةهإءلىااراة-أ"3

-شرونوالهبماالىابرلد-الىاهـرة؟ءمة،الآدابكايئ

م3691فةس-5!!د.-قالثاء؟زا

الاَداب!طيةيىل!حو"نءستضرج-يةا.ءبرااةاهجاكنالموازنة--3

-قالثطا؟زه-والثرونخالراابلد-هـرةأةااصام!4

م6391يصطإسه!بد

فرامااارديخ-وز-يةرمصا4كألإليس"درا:اتاءاقرواتيوسيه-4

5:4739rمر.ممه I

ةر5ااةا4مهطءلةءق!صغرء-ب-ات51لاقري!4الصر4رص05-1511

م42791-ةلثام!أدا*دا-معاوطر11

-موططـرباةر5أةاإمحةجابلةءنء-تضرج-أ)ءحوىسىالحض-6

م47391سةبماالىالهدد

الىارفاردختوز-وءذاهبهزارهو6ته-يا:إله!سىءوؤس-!

م7391-غة؟!مر

توزتحمع-(يينإ-ثساوييناتحوا!د)اقرأناءنالدفاع-!

م`4V11سة.ءهـساءار!ادات

طبعء--ميضمجثمنمع!تضرج-الأعصاءمؤدبأء-اق-ا9

r-نةعاومطرباهـرةا"اا4هءبما4.ةةءلى mr-لْىالك!اأها

.إطخإكأتفإنهال؟مل

اطبع.اتست-يةان!و1ارسالمدفىا)ءبرىالـهيارأت-01

-4ومذاصزارهوأ-4حا-ا"لاءابئصروبواْ:ا"لاها.وأ-اخا

.إما!اكأت
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البالغة!الحجة!

النحر!نهليلزأمأكانوالذا....البالغةالحجةهوالكريمالقرأن

ويأسقوط...منا!3يراجمواأن-أجمعا!المأوعلى-يينوألافو

ولإهيديهبينهقالاطليأ-يهلاالذىذلد".القر2نءْ!جمع

حميد.حكيمهقتنزيلخلفهمن

سلعناوإذا...إتهصبةليهلامجالالمننلىالط!ا)،!ثانعلى

اولىالأصينفأىّ...والعحيزللفصبمجالاصادُبأدأجدلا

الكريم؟اقرأنأأمالنحو...با)تمصب

...اةوالن!الن!وعلالإم!ةاقدعاةإلىءوجه...حكيم-لؤال

الإثفالفهنبانيةهناككانتإنالمعجزا)-ؤالي"ذامأنفيةايسألوا

نماقجماالا...ينطقونأويشنقون-ءذأبحد-إخا"مولا

:قالصثاعريماالقر6نبه

مه،زهوقاكانالباظاطإنالباءلوزهقاطقجاه"

أ!مافه!دق
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